
وا�ضاف املدر�س : اذا مت تطبيق امل�رشوع والتزمت 
جتهي��ز  اىل  �ضن�ض��ل  املحافظ��ات   جمال���س  ب��ه 
متكام��ل و�ضن�ضه��د يف ع��ام 2018 جتهيزا كامال 

للطاقة الكهربائية يف بغداد واملحافظات . 
م��ن جهته قال ع�ضو جلنة النفط والطاقة النيابية 
اري��ز عب��داهلل يف حدي��ث خ�س ب��ه  )اجلورنال  ( :  
لق��د كان هن��اك طل��ب تظلم م��ن �رشك��ة اىل جلنة 
الطاق��ة  النيابية   وبح�ضور ممثل وزارة الكهرباء  
مت��ت املناق�ضة  معه��ا ملعرفة اخلل��ل الذي ح�ضل 
ومواجهة امل�ضكل��ة كي ن�ضل اىل نتيجة للم�ضلحة 
العامة .    وا�ضاف عبداهلل : ان  خ�ضخ�ضة الكهرباء 
مو�ض��ع نقا�س م�ضتمر وحت��ت درا�ضات م�ضتفا�ضة 
و�ضيكون هناك اجتماع م�ضرتك مع جمل�س الوزراء  
وم��ع  وزارة الكهرباء وقد مت اعتبار منطقة زيونه 
دلياًل على جناح م���رشوع اخل�ضخ�ضة الكهربائية 
الت��ي واجه��ت  االعرتا�ض��ات  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
امل���رشوع  لكن��ه اثب��ت جناح��ه وعل��ى الرغ��م من 
اخللل ال��ذي ح�ضل يف الي��ات التطبيق  واالرتفاع 
باالجور التي مت��ت جبايتها  من املواطن للقوائم 

الكهربائية التي التنا�ضب الدخل املحدود  .
وتاب��ع عب��داهلل : هن��اك اراء كثرية يف م��ا يخ�س  
خ�ضخ�ض��ة الكهرباء فهن��اك من يوؤي��د اال�ضتثمار 
فيه��ا ع��ن طري��ق القطاع اخلا���س وي�ضج��ع عليه 
,  وهن��اك م��ن يعط��ي الدول��ة م�ضوؤولي��ة التجهيز 
بالكام��ل حت��ى ال تك��ون هن��اك  اج��ور مرتفع��ة 
للجباي��ة,  وقد مت ت�ضكيل جلنة لدرا�ضة اخل�ضخ�ضة 
الكهربائي��ة , وعم��ل درا�ض��ات متكامل��ة  داخ��ل 
جلن��ة الطاق��ة النيابي��ة ك��ي اليك��ون هن��اك خلل 
يف التطبي��ق فيم��ا يخ�س اج��ور اجلباي��ة وقوائم 
الت�ضعري للمناطق تنا�ضب احلالة املادية للمواطن .  
بدوره قال اخلبري االقت�ضادي عبد احل�ضن ال�ضمري 
يف حدي��ث �ضحف��ي  خ���س به ال���) اجلورن��ال (  :  
اإن خ�ضخ�ض��ة الطاق��ة الكهربائي��ة يجب ان تكون  
بو�ض��ع عق��د ا�ضتثماري وا�ضح يخل��و من الثغرات 
ميك��ن القط��اع اخلا�س م��ن اال�ضتثم��ار احلقيقي 
وال ي�ضم��ح با�ضتغ��الل املواطن من خ��الل ارتفاع 
ا�ضع��ار القوائ��م الت�ضعريي��ة للكهرب��اء . وا�ضاف  : 
ان اال�ضتثم��ار االف�ض��ل للمحط��ات الكهربائية ان 
يق��وم  القط��اع اخلا�س ببناء حمط��ات واعطائها 

للدول��ة  اي ان تق��وم احلكوم��ة ب��ادارة الت�ضغي��ل 
وت�ضع��ري االجور واحت�ضاب كلف التجهيز للمناطق 
واملحافظات حتى ال يك��ون هناك ارتفاع باجور 
اجلباي��ة من املواطن , الفت��ا النظر اىل ان "الدولة 
لي�ض��ت عاجزة عن التجهيز  لكوننا منتلك حمطات 
كبرية  ونعاين النق�س  يف التجهيز ب�ضبب املوظف 
م��ن داخ��ل ال��وزارة" عل��ى ح��د قول��ه    وا�ض��اف 
:  وزارة الكهرب��اء  بحاج��ة اىل اع��ادة هيكلة  من 
املديرين العامن واملوظف��ن وال�رشقات الكبرية  
التي ح�ضل��ت كانت �رشق��ات يف الوقود واجلباية  
وه��ذا احد اال�ضباب الرئي�ضية بقلة التجهيز الكامل 
اللكهرب��اء  , م�ض��ريا اىل ع��دم امكاني��ة  اعط��اء 
القطاع اخلا�س حمطات بنته��ا الدولة بل العك�س 
, وممك��ن ان تك��ون هن��اك حمط��ات تعم��ل عل��ى 
الطاق��ة ال�ضم�ضي��ة وم��ن ث��م نتخل���س م��ن اعباء 
الوق��ود وقلتها  . وا�ضار ال�ضم��ري اىل اأنه:  الميكن 
يف الوق��ت احلا���رش ان تق��وم الدول��ة بخ�ضخ�ضة 
الكهرباء النه��ا ممتلئة بالف�ض��اد املايل واالداري 
, وممك��ن ان يطب��ق م�رشوع اخل�ضخ�ض��ة بعد عام  
2018 اي بع��د االنتخابات  , عل��ى امل ان تخرج 
قي��ادات جديدة تغري م��ن امل�ضاري��ع التي اهدرت 
امواله��ا ومل تر النور ..   من جهة اخرى اكد رئي�س 
جلنة الطاقة والوق��ود يف جمل�س حمافظة كربالء 
ر�ض��ا ال�ضي��الوي اأن املجل�س كل��ف �رشكة )تامن 
اتي��ه( االإيرانية مب���رشوع خ�ضخ�ضة قطاع توزيع 

الطاق��ة الكهربائي��ة  وذ ك��ر ال�ضي��الوي : ان تنفيذ 
م���رشوع خ�ضخ�ض��ة توزي��ع الطاق��ة الكهربائي��ة 
يف املحافظ��ة �ضيمك��ن كربالء م��ن احل�ضول على 
الطاق��ة على مدار الي��وم من دون انقط��اع, وذلك 
ع��ن طري��ق تزوي��د املواطن��ن بالع��دادات الذكية 
  . االلكرتوني��ة  اجلباي��ة  مبنظوم��ة  واملرتبط��ة 
واأ�ضاف  : اأن امل���رشوع �ضيقوم بتزويد املواطنن 
بالبطاق��ة الذكية حت��ى يدفعوا م��ن خاللها اجور 
الكهرباء عن طريق كابينات موزعة يف املحافظة  
وتع��د خ�ضخ�ض��ة قط��اع توزي��ع الكهرب��اء م��ن 
امل�ضاري��ع االإ�ضرتاتيجي��ة , حي��ث �ضينه��ي معاناة 
اه��ايل املحافظ��ة من انقط��اع التي��ار الكهربائي 
اأم��ا بالن�ضب��ة لت�ضع��رية ه��ذا امل���رشوع فق��د اأك��د 
رئي���س جلن��ة الطاق��ة يف املحافظة اأنه��ا �ضتكون 
�ضم��ن الت�ضع��رية الر�ضمي��ة الت��ي حددته��ا وزارة 
الكهرب��اء ,وم��دة اجن��از امل���رشوع ت�ضع��ة ا�ضه��ر, 
وبذل��ك تك��ون كرب��الء اول حمافظ��ة تعم��ل به��ذا 
امل���رشوع اجلدي��ر بالذك��ر اأن خ�ضخ�ض��ة قط��اع 
توزيع الطاقة الكهربائي��ة, �ضتحقق ال�ضيطرة على 
ادارة االحم��ال ب�ضكل متكام��ل, وتنظم اال�ضتهالك 
بع��د الق�ضاء على التج��اوزات والتالعب من خالل 
ن�ضب املقايي�س الذكي��ة وبا�ضتعمال التكنولوجيا 
احلديث��ة جلمي��ع امل�ضرتكن واأكدت جلن��ة الطاقة 
والنفط يف الربمل��ان, يف وقت �ضابق ف�ضل حكومة 
حي��در العب��ادي يف م���رشوع خ�ضخ�ض��ة قط��اع 

الكهرب��اء واإهدارها مليارات ال��دوالرات من دون 
حتقي��ق نتائ��ج تذك��ر وق��ال ع�ض��و اللجن��ة رزاق 
حميب�س يف ت�رشيح �ضحفي, اإن هناك مالحظات 
كثرية ل��دى جلن��ة النف��ط والطاق��ة النيابية حول 
م���رشوع خ�ضخ�ضة قطاع الكهرب��اء يف العا�ضمة 
وبقي��ة املحافظ��ات خا�ضة م��ا يتعل��ق باجلباية 
اأن هن��اك ف�ض��اًل  واأ�ض��اف حميب���س,  والتوزي��ع  
وا�ضح��ًا وحماولة للتغطية عل��ى اإخفاقات �ضابقة 
بع��د اأن �رشفت على ه��ذا القطاع امله��م مليارات 
ال��دوالرات خ��الل املوازن��ات ال�ضابق��ة م��ن دون 

نتائج تذكر على االأر�س
ويف �ضي��اق مت�ضل اعلن جمل���س حمافظة النجف 
اال�رشف رف�ض��ه تخ�ضي�س توزيع قطاع الكهرباء 

يف املحافظة   
وق��ال مدي��ر املرك��ز االعالم��ي ملجل���س حمافظة 
النج��ف حممد اخلزاعي ان اع�ض��اء املجل�س اعلنوا 
تخوفهم من هذه اخل�ضخ�ضة عادين هذه التجربة 
بانها دلي��ل وا�ضح على ف�ض��ل وزارة الكهرباء يف 
اإدارة هذا امللف والتهرب من م�ضوؤوليتها احلقيقية 
واك��دوا ان حتوي��ل ه��ذا املل��ف وه��ذا الف�ض��ل اىل 
ا�ضتثم��ار م���رش الأغلب االأ���رش النجفي��ة, وت�ضاءل 
اغل��ب اأع�ض��اء املجل�س عن �ضبب اإعط��اء امل�ضتثمر 
ن�ضب��ة 12% م��ن جباية الكهرباء ب��دال عن حتويل 
ه��ذه الن�ضب��ة اىل موظف��ي ال��وزارة كمن��ح لغر�س 

ت�ضجيعهم يف اداء عملهم  .

    
  

اعلنت ال�رشكة العامة لال�ضواق املركزية يف وزارة التجارة حتقيق 
مبيع��ات جتاوزت 400 مليون دين��ار خالل �ضهرواحد واكد املدير 
العام لل�رشكة عبد املح�ضن الركابي يف بيان �ضحفي : ان مبيعات 
ال�رشك��ة خالل �ضهر كانون الث��اين بلغت )409,228,025 ( دينار 
ون�ضب��ة ربح جت��اوزت 54 مليون دينار وا�ض��اف : ان ا�ضطول نقل 
ال�رشك��ة حق��ق 243 نقل��ة خ��الل ال�ضه��ر نف�ض��ه وبلغ��ت االيردات 
املتحقق��ة م��ن تل��ك النق��الت )206,489,706( دين��ار . يذكر ان 
ال�رشك��ة العامة لال�ضواق املركزية حقق��ت ن�ضبة مبيعات جتاوزت 
املليار دينار خالل �ضهر كانون االول للعام 2016 املا�ضي  واكد 
املدي��ر الع��ام لل�رشكة عبد املح�ضن الركابي يف بيان �ضحفي :   ان 
املبيعات التي حققتها ال�رشكة خالل ال�ضهر املذكور �ضملت معار�س 
البيع املبا�رش لفروع بغداد واملحافظات والتي بلغت مليار و210 
و953 ال��ف دين��ار يف ح��ن بل��غ اإجم��ايل االأرباح لل�ضه��ر احلايل 
110 مالي��ن و738 الف��ًا و871 دينار ا�ضاف��ة اىل ان عدد نقالت 
ال�ضيارات االنتاجية خالل ال�ضهر اجلاري بلغت نقلة واحدة  . وعلى 
�ضعيد اخر دعت ال�رشكة العامة لالأ�ضواق املركزية يف وقت �ضابق , 
االأمانة العامة ل مجل�س الوزراء اىل اإعادة النظر يف قرار ت�ضفيتها, 
الفت��ة النظ��ر اىل اأن الق��رار ال ي�ض��ب يف م�ضلح��ة وزارة التج��ارة 
.  وق��ال مع��اون املدي��ر الع��ام لل�رشك��ة ح�ضن يا�ض��ن يف حديث 
�ضحف��ي نحن االآن اأمام ق��رار من االأمانة العام��ة ملجل�س الوزراء 
خا���س ب��اأن ت�ضف��ى ال�رشك��ة العامة لالأ�ض��واق املركزي��ة , م�ضريا 
اىل اأن  ال�رشك��ة ت�ضع��ى لو�ضع خط��ة للبقاء تت�ضم��ن اإحالة بع�س 
املواق��ع لالإيج��ار وامل�ضاطحة   واأ�ض��اف يا�ضن,  ننا�ض��د االأمانة 
العام��ة ملجل�س ال��وزارء باإعادة النظر والغاء ق��رار الت�ضفية لكون 
راأ���س م��ال ال�رشكة يبلغ تريلي��وين دينار, باالإ�ضاف��ة اىل مواقعها 
املنت�رشة يف بغداد واملحافظات , موؤكدا اأن  ت�ضفية ال�رشكة لي�ضت 
يف م�ضلحة البلد وال يف م�ضلحة الوزارة  . وتوقفت جميع اال�ضواق 
املركزي��ة التي كانت �ضلعها مدعومة من قب��ل احلكومة عن العمل 
بع��د عام 2003 نتيجة اعمال ال�ضلب والنه��ب التي طالتها, ف�ضال 
ع��ن تبني العراق �ضيا�ض��ة اقت�ضاد ال�ضوق .  يف وق��ت ت�ضعى وزارة 

ال���رشكات  ال�ضناع��ة اىل دع��م منتج��ات 
العامة, ف�ضال عن 

�ضع��ي احلكوم��ة لدعم القط��اع اخلا�س بهدف رف��ع ن�ضبة م�ضاهمة 
الن��اجت املحلي االجم��ايل وتقليل معدالت اال�ضت��ريادات اخلارجية 
, واع��ادة تاأهيل ه��ذه االأ�ضواق باأموال الراغب��ن يف احل�ضول على 
حم��ال جتارية فيها , م��ن خالل عر�س ت�ضاميمه��ا على اجلمهور 
ع��رب و�ضائ��ل االع��الم , به��دف دع��وة الراغبن يف احل�ض��ول على 
حمال بداخلها مقابل دفع مبالغ اعادة التاأهيل اأو ما يعادلها من 
االيج��ارات مقدما عل��ى اأن تكون مظلة للتج��ارة الوطنية العراقية 
وواجه��ة للمنتج��ات املحلي��ة ب��كل اأ�ضكاله��ا, وبذل��ك �ضنك��ون قد 
حققن��ا جمموعة االأه��داف مرة واحدة , اذ �ضيتحق��ق النفع لل�رشكة 
العامة لال�ض��واق املركزية من خالل زيادة ايراداتها املتحققة عن 
اال�ضتثم��ار يف ه��ذه اال�ض��واق و�ضن�ضهم يف خلق املزي��د من فر�س 
العم��ل , عالوة على م��ا �ضنقدمه من دعم للمنتج��ات املحلية التي 

�ضتحتاج اىل مراكز جتارية متخ�ض�ضة
 وتقول اخلبرية االقت�ضادية �ضالم �ضمي�ضم يف ت�رشيح �ضحفي :  ان 
احي��اء اال�ضواق املركزية يزي��د من نفوذ الدولة التجاري , يف حال 
تولت امل�ضاريع بنف�ضها , خ�ضو�ضا وانها اقرت يف الد�ضتور حتولها 
اىل اقت�ضاد ال�ضوق  , م�ضرية اىل انه ميكن احلديث عن فتح مبانيها 

امام اال�ضتثمار اخلا�س , وحتويلها اىل موالت جتارية 
واأ�ضاف��ت �ضمي�ض��م : ان العقلي��ة اخلالق��ة مفقودة يف �ضن��ع القرار 
الو�ضيفي يف البالد لذلك جتد تعطل الكثري من املوؤ�ض�ضات واملراكز 
التجارية وغري التجارية, يف حن او�ضحت ان احلل املثايل للدولة 

هو ان تنتقل القت�ضاد ال�ضوق خللق �ضيء من التوازن
وتنت�رش مب��اين اال�ضواق املركزية يف اأكرث من منطقة يف العا�ضمة 
منه��ا مبنى اال�ضواق يف كل من حي العدل واملن�ضور وحي العامل 
, ت��رتاوح ما بن ثالث��ة اىل خم�ضة طوابق , ويبدو االهمال وا�ضحا 
عليه��ا بعد ان كانت مرك��زا لت�ضوق املواطنن م��ن فئات املجتمع 
كاف��ة من جانبه اأكد امل�ضت�ض��ار االقت�ضادي لرئي�س جمل�س الوزراء 
مظه��ر حمم��د �ضال��ح : ان  اال�ض��واق جزء م��ن ال���رشكات اململوكة 
للدول��ة الت��ي وافق جمل�س ال��وزراء على اع��ادة هيكلتها وحتويلها 

اىل ا�ضاليب عمل كفوءة , حيث من املمكن ان 
تكون �رشكات عامة 

م�ضاهم��ة اأو خا�ض��ة , او اعطاوؤه��ا مل�ضتثمر وذل��ك بح�ضب طبيعة 
عمله��ا , مو�ضح��ا انه��ا  ميك��ن ان تكون مظل��ة للتج��ارة الوطنية 
العراقي��ة , ت�ض��م كل جت��ار اال�ضن��اف كتج��ار امل��واد االن�ضائي��ة 
عل��ى �ضبي��ل املث��ال , ويف هذه احلال��ة يكون التاجر ه��و امل�ضاهم 

وامل�ضتورد . 
وي�ضيف �ضالح ان قان��ون موازنة العام ال�ضابق ت�ضمن ) التعاون 
ب��ن القط��اع احلكومي واخلا�س( , كما وم��ن املتوقع ان يت�ضمنه 
قان��ون موازن��ة ع��ام 2016 , لكنه مل يفّع��ل على ار���س الواقع  , 
منوه��ا بان��ه ميك��ن تفعيل ه��ذا اجلانب من خ��الل فت��ح اال�ضواق 
املركزي��ة بطبيع��ة م�ضرتك��ة ب��ن القطاع��ن , اأو يف االق��ل ان مل 
ت�ضتط��ع الدولة ادارة هذه اال�ضواق فانها تفتحها اأمام امل�ضتثمرين 
م��ن القط��اع اخلا���س وي��رى املواطن عل��ي ماج��د )30 عاما( ان 
اال�ض��واق حتمل جانبا ترفيهيا اىل جانب الفائدة االقت�ضادية التي 
تقدمها من خالل جودة ال�ضلع والب�ضائع ورخ�س اال�ضعار , مذّكرا 
باي��ام الت�ضوق التي ق�ضاها يتجول يف اال�ضواق  , يف حن اأكد انه 
م��ازال يحتفظ مبعطف جلدي ا�ض��رتاه من اال�ضواق املركزية مل يعد 

ينا�ضب قيا�ضه االآن
ي�ض��ار اىل ان ال�رشك��ة العام��ة لال�ض��واق املركزية اح��دى �رشكات 
وزارة التجارة حيث اأ�ض�ضت يف العام 1981 براأ�ضمال مقداره )10( 
مالين دينار تعتمد على التمويل الذاتي , وذلك بعد اإلغاء املخازن 
العراقية يف ال�ضبعينيات والتي كانت ت�ضمى )اأورزدي باك( وكذلك 
التجارية العراقية واأ�ضافت مهامها اىل االأ�ضواق املركزية واأ�ضبح 
راأ�ضماله��ا املق��رر )155( ملي��ون دين��ار , على اأن يت��وىل اإدارتها 
جمل���س اإدارة برئا�ضة املدير العام لل�رشكة , ويقوم باإدارتها ور�ضم 
�ضيا�ضتها وو�ضع اخلطط االإدارية واملالية والتنظيمية والت�ضويقية 
والفنية لها ومتابعة حتقيق االأهداف املر�ضومة و�ضواًل اىل الهدف 

املن�ضود. 
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�ضعدت موؤ�رشات االأ�ضه��م االأمريكية 
عن��د نهاية تعامالت الي��وم اجلمعة, 
بدع��م  اأ�ضبوعي��ة,  مكا�ض��ب  م�ضجل��ة 
بيانات اقت�ضادي��ة اإيجابية, لت�ضجل 
اإغالقات قيا�ضية. و�ضجل موؤ�رش "داو 
جونز" ارتفاع��ًا بنحو %0.1 لي�ضل 
نقط��ة,   23539.2 م�ضت��وى  اإىل 
م�ضج��اًل اإغالق��ا قيا�ضي��ًا, ومكا�ض��ب 
لالأ�ضب��وع الثامن على التوايل بن�ضبة 

 .0.4%

�رشكة  اإي������رادات  ���ض��ايف  ت��راج��ع 
الربع  خالل  هاثاواي"  "بريك�ضاير 
الثالث من العام اجلاري, كما �ضجلت 
على  هبوطًا  الت�ضغيلية  االإي���رادات 
اأ�ضا�س �ضنوي. واأظهرت نتائج اأعمال 
ال�رشكة العاملة يف جمال اال�ضتثمار 
"وارن  امللياردير  ميتلكها  والتي 
اجلمعة,  اليوم  ال�ضادرة,  بافيت" 
 4.07 اإىل  االإي��رادات  �ضايف  تراجع 
مليار دوالر مقابل 7.2 مليار دوالر 
خالل نف�س الفرتة من العام ال�ضابق.

عن  التنقيب  من�ضات  ع��دد  تراجع   
خالل  املتحدة  الواليات  يف  النفط 
االأ�ضبوع اجلاري, ما قد يدعم اأ�ضعار 
ملحوظًا  �ضعوداً  ت�ضهد  التي  اخلام 
موؤخراً. وك�ضفت �رشكة "بيكر هيوز", 
النفط  عن  التنقيب  من�ضات  عدد  اأن 
من�ضات   8 بنحو  هبطت  االأمريكية 
خالل هذا االأ�ضبوع, لت�ضل اإىل 729 
تراجع  البيانات  واأظ��ه��رت  من�ضة. 
الغاز الطبيعي  التنقيب عن  من�ضات 
ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة مب���ق���دار 3 
لت�ضجل  الفرتة,  نف�س  من�ضات خالل 

169 من�ضة.
للخام  االآجلة  العقود  �ضعر  وارتفع 
"ناميك�س" ت�ضليم دي�ضمرب  االأمريكي 
 55.01 م�ضجاًل   ,0.9% بن�ضبة 

دوالر للربميل.
"برنت" القيا�ضي باأكرث  و�ضعد �ضعر 
من %1 عند م�ضتوى 61.25 دوالر 

للربميل.

األسواق المركزية.. بداية متعثرة بعد سبات طويل يراد له أن يستمر 

مشروع خصخصة الكهرباء.. رفض شعبي وعجز حكومي عن إثبات أهميته 

ق�ل عدد من املراقبني لل�ش�أن 
االقت�ش�دي ان م�شروع خ�شخ�شة 

الط�قة الكهرب�ئية  ممكن ان ي�ش�عد 
يف التخل�ص من االزمة الكهرب�ئية 

اذا مت  تنفيذ امل�شروع  وااللتزام 
ب�لبنود  التي مت االتف�ق عليه� 

من قبل الوزارة وامل�شتثمرين يف 
القط�ع اخل��ص . 

وق�ل الن�طق ب��شم وزارة الكهرب�ء 
الدكتور م�شعب املدر�ص يف حديث  

خ��ص للـ) اجلورن�ل ( اإن م�شروع 
خ�شخ�شة الط�قة الكهرب�ئية ي�شب 

يف م�شلحة املواطن من اجل ان 
ن�شل اىل �ش�ع�ت جتهيز �شبه ك�ملة 

والوزارة ت�شري يف خطى عقد العمل 
مع القط�ع اخل��ص  مدرو�شة من 

جميع النواحي من ن�حية االجور 
و�ش�ع�ت التجهيز . 

بغداد - خاص

بغداد – خاص 

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


