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ثٌٌّٖٚػجس ثٌّوًؽز دجٌن٢ز ثٌّٛفور ٌو٠ٛثْ ػجَ ِقجفظز ثالّىٕو٠ًز 

 30/6/2015 ث2014ٌٝ /7/ 1ػٓ ثٌفضٌر ِٓ 

 ثُّ ثٌٌّٖٚع
ِٛلغ 

 ثٌضٕف١ي

  %ْٔذز ثٌضٕف١ي ثٌم١ّز دجالٌف ؽ١ٕٗ/ ثٌض٠ًّٛ ثٌّضجؿ  ثٌم١ّز دجالٌف ؽ١ٕٗ/ ثالػضّجه ثٌّوًػ  ٔٛع ثٌٌّٖٚع

ثّذجح ػوَ 

ثٌضٕف١ي ثْ 

 ٚؽوس

٠و
ؽو

 

ّغ
صٛ

 

جي
ىّ

ّض
ث

 

٠و
ؾو

ٚص
ي 

ال
ف
ث

 

 إؽّجٌٝ ِٕـ ىثصٝ فىِٛٝ
ثٌٌدغ 

 ثالٚي

ثٌٌدغ 

 ثٌغجٔٝ

ثٌٌدغ 

 ثٌغجٌظ

ثٌٌدغ 

 ثٌٌثدغ

ثٌٌدغ 

 ثالٚي

ثٌٌدغ 

 ثٌغجٔٝ

ثٌٌدغ 

 ثٌغجٌظ

ثٌٌدغ 

 ثٌٌثدغ

خدؼٍى ضتنبح 
 اهنهرتبء

 99.97 99.97 14 0     21297 0 10000 11297    √ االضٍبء
خى االٌخهبء 
 يً االؼيبل

يضروؼبح 
 اهرصف

 99.982 99.98 80 0.06     42545 0 0 42545    √ االضٍبء
خى االٌخهبء 
 يً االؼيبل

اشخنيبل رصف 
ظرٍق أى زغتو 

يٌضج ضرنج  )
 (ؼز اهدخٍوج 

 0 0 0 0     10000 10000    √   اهؽسيي

سبرى اهؽيل 
وسبرى 
اؼداد 

اهيشخٌداح 
 ويد اهخؽبكد

طوائػ خٌعٍى 
 وفروق أضنبى

 خى اهصرف 100 99.99 94 0     941.5 0 0 941.5    √ األضٍبء

اشخنيبل أؼيبل 
اهضيبٍج 
اهتضرٍج 
 هونورٌٍص

     5143.3 0 0 5143.3  √   اهنورٌٍص
9.72
14 

 خى اهخٌفٍذ 100 100 25

صٍبٌه 
اهنورٌٍص 
يخطيٌج 
اهؽسيي و 

 اهلوؽج

 خى اهخٌفٍذ 99.99 99.99 12 0     2970.39 0 0 2970.39  √   اهنورٌٍص

اهنتبرى و 
 األٌفبق

 خى اهخٌفٍذ 139.15 139.15 53 17.48     22878.81   22878.81  √  √ األضٍبء
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  ثٌّٛفور ٌو٠ٛثْ ػجَ ِقجفظز ثالّىٕو٠ًز ثٌٌّٖٚػجس ثٌّوًؽز دجٌن٢ز/ صجدغ 

 30/6/2015ث2014ٌٝ /7/ 1ػٓ ثٌفضٌر ِٓ 

 اشى اهيضروغ
يوكػ 
 اهخٌفٍذ

 ٌشتج اهخٌفٍذ اهلٍيج تبالهف سٌٍه/ اهخيوٍل اهيخبش  اهلٍيج تبالهف سٌٍه/ االؼخيبد اهيدرر  ٌوغ اهيضروغ
اشتبة ؼدى 
اهخٌفٍذ اً 

 وسدح

ٍد
سد

 

شػ
خو

 

بل
ني

شخ
ا

ٍد 
سد

وخ
ل 

ضال
ا

 

يي
نو

ض
 

 إسيبهي يٌص ذاخي
اهرتػ 
 االول

اهرتػ 
 اهذبٌي

اهرتػ 
 اهذبهد

اهرتػ 
 اهراتػ

اهرتػ 
 االول

اهرتػ 
 اهذبٌي

اهرتػ 
 اهذبهد

اهرتػ 
 اهراتػ

خغظٍج اهخرغ 
 واهيصبرف

 99.92 99.92 0 0     2507   2507    √ األضٍبء
سبرى االٌخهبء 

 يً االؼيبل
 خى اهخٌفٍذ 99.89 99.89 15 0     889   889    √ األضٍبء اهخضسٍر

يضروغ اضالل 
وخسدٍد ؼٌبٍر 
 اهيسزر اَهي

  √   اهؽبيرٍج

73
0.
94

 

20
00

 

 2730.94     61.565 100 99.90 99.90 
خى االٌخهبء يً 

 االؼيبل

ضراء يؽداح 
ٌعبفج هالدارث 
 اهيرنزٍج هوٌعبفج

االدارث 
اهيرنزٍج 
 هوٌعبفج

√    

19
57

.0
45

 

20
00

 

 3957.05     0 0 99.95 99.954 
سبرى خورٍد 

 اهتودوزر

اٌضبء يخزً 
هويخوفبح اهخظرث 
تبهٌبصرٍج الدارث 
 اهيخوفبح اهخظرث

 17    √ اهٌبصرٍج

20
00

 

 2017         
االؼخيبد 

 يصبرٍف ٌضر

يضروغ خرضٍل 
يصة 2ؼدد 
 (ضٌبٍص)أيظبر 

 880    √ االضٍبء

 

 سبرى اهؽيل 100 100 100 0     880 

اضخٍبسبح 
اهيضروؼبح 

 واهورص
 536    √ االضٍبء

20
00

 

 2536     0 0 100 100 

خى خورٍد ؼدد 
وٌص 2

 نهرتبء
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  ثٌّٛفور ٌو٠ٛثْ ػجَ ِقجفظز ثالّىٕو٠ًز ثٌٌّٖٚػجس ثٌّوًؽز دجٌن٢ز/ صجدغ 

 30/6/2015ث2014ٌٝ /7/ 1ػٓ ثٌفضٌر ِٓ 

 اشى اهيضروغ
يوكػ 
 اهخٌفٍذ

 ٌشتج اهخٌفٍذ اهلٍيج تبالهف سٌٍه/ اهخيوٍل اهيخبش  اهلٍيج تبالهف سٌٍه/ االؼخيبد اهيدرر  ٌوغ اهيضروغ
اشتبة ؼدى 
اهخٌفٍذ اً 

ٍد وسدح
سد

 

شػ
خو

 

بل
ني

شخ
ا

ٍد 
سد

وخ
ل 

ضال
ا

 

 إسيبهي يٌص ذاخي ضنويي
اهرتػ 
 االول

اهرتػ 
 اهذبٌي

اهرتػ 
 اهذبهد

اهرتػ 
 اهراتػ

اهرتػ 
 االول

اهرتػ 
 اهذبٌي

اهرتػ 
 اهذبهد

اهرتػ 
 اهراتػ

 اهضيبٍج اهيدٌٍج

 األضٍبء

 خى خورٍد اهيؽداح 99.938 99.94 2 0     2383   2383    √

اضخٍبسبح ادارث 
 100 100 18 0     5926  2000 3926    √ اهيرور

خى خورٍد األسهزث 
االشونٍج وخى 

خورٍد 
اهيوخوشٍنالح 

وشٍبراح االٌخلبل 
 واهصبهوً

اضخٍبسبح ضرظج 
 خى خورٍد اهوودر 100 100 1 0     806.15   806.15    √ اهيرافق

خديبح صضٍج و 
 خى اهخٌفٍذ  100 9.99 0 0     974  400 574    √ خؽوٍيٍج و ذلبفٍج

  خسهٍزاح8تٌد 

األضٍبء 
و 

 اهدٍواً
 خى اهخورٍد 99.942 99.94 0 0     2030   2030    √

خدؼٍى اهوضداح 
 اهيضوٍج

 األضٍبء

√    3534.85 500  4034.85     0 21 114.1 114.1 

خى خورٍد 
اهشٍبراح اهلالة 

وخى خورٍد 
شٍبراح اهتٍم اة 
 اهيفرد واهيزدوسج

أؼيبل اهرفػ 
اهيشبضي هوخخظٍظ 

 اهؽيراٌي
√    649.5   649.5     0 56 100 100 

خى اؼيبل رفػ 
اهيشبضي هتؽض 
اهيٌبظق غٍر 
اهيخظظج 

 تبهيضبفعج  



(4) 
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 اشى اهيضروغ
يوكػ 
 اهخٌفٍذ

 ٌشتج اهخٌفٍذ اهلٍيج تبالهف سٌٍه/ اهخيوٍل اهيخبش  اهلٍيج تبالهف سٌٍه/ االؼخيبد اهيدرر  ٌوغ اهيضروغ

اشتبة ؼدى اهخٌفٍذ 
 اً وسدح

ٍد
سد

 

شػ
خو

 

بل
ني

شخ
ا

ٍد 
سد

وخ
ل 

ضال
ا

 

 إسيبهي يٌص ذاخي ضنويي
اهرتػ 
 االول

اهرتػ 
 اهذبٌي

اهرتػ 
 اهذبهد

 اهرتػ اهراتػ
اهرتػ 
 االول

اهرتػ 
 اهذبٌي

اهرتػ 
 اهذبهد

اهرتػ 
 اهراتػ

إٌضبء يتٌي 
 اهدٍواً اهؽبى

ضي 
 ضرق

 خى اهخٌفٍذ 99.574 99.57 100 0     15445.028  4100 11345.028  √  

ضراء شٍبراح 
تٍم أة 

ورنوة  
 هويضبفعج

 األضٍبء

√    1734.84   1734.84     0 0 100 100 

خى خورٍد اهشٍبراح 
اهتٍم اة اهيفرد 

واهيزدوسج 
 واهصبهوً واهسٍة

يشخضلبح 
اهيلبوهوً 

 )اهؽرة 
 5خورٍد 

 (ضبوٍبح 

 خى اهخورٍد 100 100 100 0     31.25   31.25    

إسيبهي 
اشخذيبراح 

 اهخظج
     120308 25000 10000 155308   47096 120308 4.14 50 107.83 107.83  

 

  ألف جنيه46.212 الف جنيه والربع الرابع 26.226 ألف جنية والربع الثالث بمبلغ 28.470 ألف جنية و الربع الثانى 19.400المتاح متضمن الربع األول بمبلغ : ملحوظة 
  

1/7/2015ّ:تاروخّاليقانّاالدارةّالعامةّلؾًُطقطّواملًابعةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّمصدرّاليقانّ
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ْٔذز 

 ثالٔؾجٍ

ثٌٌّٕٚف 
 دج١ٌٍّْٛ ؽٕذٗ

ثالػضّجه 

  ؽ١ٍِٗ١ْٕٛدجي
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

100% 1.897 2 

 . ثػّوٖ 113 وٖجف 590ٚصُ ص٠ًٛو ػوه - 

  ٌِدغ ِْؾو ثٌفمٟرثٔجً- 

 .ثٔجًر ٢ِٕمز ١جد١ز ١ّوٞ دٌٖ- 

 .ثٔجًر ِضفٌػجس مجٌو دٓ ث١ٌٌٛو- 

 .ثٌمٌهثفٟ فضٟ ثٌٚؼج٠وٖ/ ١ٌٍِث / ثٔجًر ث٠ٌ٢ٌك ثٌٛثًٙ ِٓ وٛدٌٜ ثّىٕوً ثِضوثه ثفّو ػذو ثٌٛ٘جح - 

 . ثٌٍّه ١ّ٠ٓ دجٌّضفٌػجس16ثٔجًر ٢ِٕمز ثٌفٍىٟ ٓ - 

 .ثٔجًر ث٠ٌ٢ٌك ثٌوٌٟٚ ِٓ ِْضٖفٟ ثٌمٌهثفٟ- 

 ثٌّٕضَر أٚي

100%  

0.4 

 

0.28 

 

0.32 

1 

 

 ٌٛفز 2 وٖجف ٚػوه 190 ىًثع 190ٚ ػجِٛه فو٠و ٚصٌو١خ 11 وٖجف ٙٛه٠َٛ 511ٚصُ ص٠ًٛو - 

.صقىُ د٢ّٕمز مٍف ثٌضؤ١ِٓ ثٌٚقٝ د٢ّْٛٛ   

 120 ىًثع 120ٚ ٌٛفز صقىُ د٢ّٕمز ًٍٍثًر دؤدٝ ل١ٌ 1ٚ وٖجف ٚػوه 30 ىًثع 30ٚصُ صٌو١خ - 

. ٌٛفز صقىُ د٢ّٕمز فٛٛ ث٢ٌّج١ُ ثٌّؼًّٛر لذٍٝ 2وٖجف ٚػوه   

  ٌٛفز صقىُ د٢ّٕمز ِضفٌػجس ٓ ثٌٌفجح ـ ثٌّؼًّٛر لذٍٝ 2 وٖجف ٚػوه 120 ىًثع 120ٚصُ صٌو١خ - 

 ثٌّٕضَر عجْ

100% 1 1 

 . وٖجف  136 ػجِٛه ،20ٕجًع ثدٛ ١ٍّّجْ دؼوه - 

 .وٖجف /  ىًثع 85 ٕجًع ِضفٌع ِٓ ٕجًع ثٌٌٕٚ 15-

 .وٖجف /  ىًثع 113أد١ِ ثألٌٟٚ دؼوه - 

 ٌٕق
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 30/6/2015 حتً 1/7/2014يٍ 
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 ثٌّضذمٟ

 دجألٌف ؽ١ٕز

ْٔذز 

 ثالٔؾجٍ
 ثٌٌّٕٚف

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز

ثالػضّجه 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

 ثٌف ؽ١ٕز ِٕجلٍز 150

 ِٓ صق١ْٓ ثٌذ١تز
100% 1.079  1.150 

 ٠ٌ١ك ثٌق٠ٌز ِٓ ّجػز ثًٌَ٘ٛ ثٌٟ صمج١غ ًّٛ ٔجهٞ ّذًٛصٕؼ ِغ ٠ٌ١ك ثٌق٠ٌز - 1

 .ٓ لٕجر ث٠ٌِْٛ ِٓ ثٌذقٌ ثٌٟ ثٌضٌثَ - 2

 ػجِٛه دمٕجر ث٠ٌِْٛ ٚصُ 24 ػجِٛه د٠ٌ٢ك ثٌق٠ٌز ٚصٌو١خ 27 +149صُ صٌو١خ - 

  .(ؽذً ثٌّٕجًر ٚفوثةك ثالٔؾ١ٍَ) ػجِٛه ِْضؼًّ د٠ٌ٢ك ثٌق٠ٌز13صٌو١خ 

  .L.E.D وٖجف 22ثٌذٕٛه ثٌّْضؾور صُ ص٠ًٛو ٚصٌو١خ ػوه -

صُ ث١الق ثٌض١جً ثٌىٌٙدجةٟ ػٍٟ ٠ٌ١ك ثٌق٠ٌز ِٓ ّجػز ثًٌَ٘ٛ فضٟ ١ِوثْ ثٌغَثٌض١ٓ - 

 .ٚٓ لٕجر ث٠ٌِْٛ ِٓ ثٌى١ًٔٛٔ ثٌٟ ثٌضٌثَ 

٠ّٚ 

600 100% 0.883 1.450 

  ػجِٛه دجٌٖٛثًع ثالص١ز132صُ ثالٔضٙجء ِٓ صٌو١خ ٚث١الق ثٌض١جً ٌؼوه -: 

  أػّور دوث٠ز ِٓ لُْ ث١ٌّٖٕز ٚفضٟ 9ُِٕٙ ) ػجِٛه دٖجًع ث١ٌْو ِقّو و٠ٌُ 32ػوه 

 –ٓ ١ّوٞ م١ٍفز ثٌٟ ٌٔٚ ثٌو٠ٓ 9 ػوه – ٓ ثٌضٌّجٔز 28 ػوه – (ثٌؾٕوٞ ثٌّؾٙٛي

 ػجِٛه دٖجًع 47 – فضٟ صمج١غ ثٌؾَثةٌ 14 ػجِٛه دذجح ثٌىٌثّضز ٚدجح 16ػوه 

 .ثالٌف ػجِٛه ٚصُ ِو ثٌٖذىز ٚصُ ث١الق ثٌض١جً ٚصّش ثػّجي ه٘جٔجس ثالػّور 

  ىًثع دىٖجف ٚصُ ث١الق ثٌض١جً دجٌٖٛثًع ثالص١ز ٚصُ ِو 254ٚصُ ثالٔضٙجء ِٓ صٌو١خ 

 38 – ىًثع دىٖجف دٌّدغ دقٌٞ ده ٚثٌؾَثةٌ ٚػذو ثٌّٕؼُ ٚثٌغجًثدٟ 57ثٌٖذىز ػوه 

 ىًثع 25 ( ّجفز دى١ٌ–ثٌىٛدٌٞ ثٌمو٠ُ - ّالِز ِّٟٛ- ثٌؾَثةٌ)ىًثع دىٖجف دٌّدغ 

 ١جٌ٘ –ثٌقؾجًٞ ) وٖجف دٌّدغ 53ػوه (ًأُ ثٌض١ٓ -  ٙفٌ دجٕج–ثدٛ ًٚهر )دىٖجف 

فجًر ) وٖجف ديًثع دذؼٜ صفٌػجس ثٌقٟ 13 ( لٌٚ ًأُ ثٌض١ٓ– ١ّوٞ ٠جلٛس –ده 

ىًثع ٓ ث١ٌْو 3 ( صقش ثًٌْٛ– ١ّٕٟ ده –ِقّو ٙالؿ ثٌو٠ٓ - ثفّو وجًِ- ّذال

 صُ ثّضٚوثً ١ٕه دّذٍغ – ىًثع دٌّدغ ػذو ثٌّٕؼُ ٚصُ صٌو١خ ثال50ًِٟٝقّو و٠ٌُ ٚ 

  ؽ١ٕز الػجهر ثٌٖٟء ألٍٙز 32000

 ثٌؾٌّن
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ثٌٌّٕٚف  ْٔذز ثالٔؾجٍ
 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

100% 1 1 

 .ِٓ ثٌّٛلف ثٌؾو٠و فضٟ ِْؾو ثٌمذجًٞ ( ػجِٛه 100 )218ثٔجًر ثِضوثه ٓ - 

 . ىًثع 38ثٔجًر ِْجوٓ ؽٕٛح ثٌّضٌثُ - 

 . ىًثع 122ثٔجًر ٢ِٕمز ٔؾغ ثٌؼٌح  - 

  .218 ػجِٛه لو٠ُ دٔ د١ٓ ثٌّٚجٔغ ِٓ ٓ 25ِو ٕذىز ٘ٛثة١ز دؼوه - 

 غٌح

100% 1.3 1.3 

 . وٖجف دجٌيًثع 33 ثٚاله ًِٕٚٛ :ٕٛثًع - 

 . وٖجف دجٌيًع 3+ ػجِٛه 16ثدٛه٠خ .            -  وٖجف دجٌيًثع 22ثٌذىٛثس - 

 . ػجِٛه 4+  وٖجف 60ِْؾو ثٌمٌٞ .   -  وٖجف دجٌيًثع 40مٍف ثدٛ ًث٠ٚز - 

 . وٖجف دجٌيًثع 87ِؼٙو ثٌؼؾّٟ ٌٍؼٍَٛ ثالهث٠ًز - 

 . وٖجف دجٌيًثع 68ثٌٖج١ٟء ثالمٌٞ .      -  وٖجف دجٌيًثع 53د٠َٕٕز ثٌْالَ - 

 . وٖجف دجٌيًثع 14ِقّٛه غ١ُٕ - 

 .صُ صٌو١خ ثدٌثْ ِٚو ٕذىجس - 

 ثٌؼؾّٟ

100% 1.020 
1.020 

 :ػجِٛه دّٕج١ك وجٔش ِقٌِٚز صّجَِج ِٓ ثالٝجءر ثٌؼجِز (427)صُ ثٝجءر 

 .ػجِٛه (45)ٔؾغ ثٌؼٌؽٟ  .       - (ػجِٛه85) ثٌٕج٠ٌٙز ثٌمو٠ّز :ِٕج١ك 

  .(ػجِٛه50)ٔؾغ فذْٛ  .                            -  (ػجِٛه17)صٕٛىٟ - 

  .( ػجِٛه40 )3دٕؾٌ  .                      - (ػجِٛه50)ثٌى١ٕؼ دقٌٞ - 

  .( ػجِٛه30 )6دٕؾٌ - 

  .( ػجِٛه30)ثٌٛفجء ٚثألًِ  .                  - ( ػجِٛه30) ثٌذٌٚر : لٌٜ 

  .(ػجِٛه25)٢ِٚفٟ ثّّجػ١ً  .                         - ( ػجِٛه25)ثًٌَ٘ٛ - 

 ثٌؼج٠ٌِز

 

 . وٖجف 220 – ػجِٛه دجٌّٖضّالس 320ـ ؽجًٞ ٌٕثء ٚص٠ًٛو  1.150  
ٌِوَ ِٚو٠ٕز دٌػ 

 ثٌؼٌح
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 ْٔذز ثالٔؾجٍ
ثٌٌّٕٚف 
دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

100% 7.200 7.200 

ثٌمٌهثفٟ فضٟ / ١ٌٍِث/ ًٙف ث٠ٌ٢ٌك ِٓ وٛدٌٞ ثّىٕوً ثِضوثه ثفّو ػذو ثٌٛ٘جح - 

 .ػَدز ثٌٚؼج٠وٖ 

 – 15 ٓ –ٓ ِْؾو ثٌٚوثلز )ًٙف ٢ِٕمز ١ّوٞ دٌٖ لذٍٟ ثٌٖٛثًع ثٌّضفٌػٗ - 

 .فضٟ ِقّو ٔؾ١خ (ٓ ػمً دجٕج

 ( ٍِه٢ِٕ16مز صٌثد١ز دٔ )ًٙف ٢ِٕمز ثٌفٍىٟ - 

 ثٌّٕضَر أٚي

100%  3.470 3.470 

دوث٠ز ِٓ ثٌّٕوًر ـ ٓ ثٌّوثًُ ـ ٓ  )ـ صُ ثالٔضٙجء ِٓ ًٙف ِضفٌػجس ثٌّؼٙو ثٌو٠ٕٝ 

 ِضفٌػجس ِٓ ثٌفٌْ ـ ِضفٌػجس ِٓ ثٌّوثفٓ ـ 4ثٌّوثفٓ ـ ٓ ثٌفٌْ ـ ٓ ثٌْالَ ـ 

  ( ِضفٌػجس ٙغ١ٌر ِٓ ثِضوثه ثٌّٙوثٜٚ 4ثِضوثه ثٌّٙوثٜٚ فضٝ دجح ثٌّوثفٓ ـ 

 . وُ 1.5 ٕجًع دجؽّجٌٝ ث١ٛثي 14ـ 

 . وُ 2 ٕجًع دجؽّجٌٝ ث١ٛثي 14ـ ٢ِٕمز ث١ٌّٚف ثٌغٌدٝ أدٝ ل١ٌ ٢ِٕمز صٌثد١ز 

 ثٌّٕضَر عجْ

100% 8.250 8.250  

 :صُ ثالٔضٙجء ِٓ ًٙف ثٌّٛثلغ ثٌضج١ٌز

َ 360ٕجًع ِق٢ز ثٌْٛق ِٓ لٙٛر ثٌذ٢ً فضٟ ٌَِمجْ ثٌْىز ثٌقو٠و د٢ٛي - 

 .َ 12ٚػٌٛ ِض٠ّٛ 

 ِضٌ ِٓ ِق٢ز ثٌغًٛر ٠ٌ١ك ثد١ِ 6.5َ ٚػٌٛ ِض٠ّٛ ٠ٌ١660ك ثٌغًٛر د٢ٛي - 

 .247م٠ ثصٛد١ِ 

َ ٠ٌ١4600ك ثد١ِ ثٌؼِّٟٛ دوث٠ز ِٓ ثٌوثةٌٞ ٚفضٟ وٛدٌٞ ثٌٌثدؼٗ د٢ٛي - 

 .َ 9ِٚض٠ّٛ ػٌٛ 

 . ِض6ٌ َ ِٚض٠ّٛ ػٌٛ 160ٕجًع و١ْٕز ثالًٚثَ د٢ٛي - 

َ 370ٕجًع غذ٠ٌجي ِٓ ٕجًع ٢ِٚفٟ وجًِ فضٟ ٕجًع ِق٢ز ٕوُ د٢ٛي - 

 . ِضٌ 7ِٚض٠ّٛ ػٌٛ 

 .ِض4.5ٌَ ِٚض٠ّٛ ػٌٛ 261 فجًثس دؼَدز ػجًٕٛ ثؽّجٌٟ ١ٛي 5ػوه -

 ٌٕق
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ثٌٌّٕٚف  ْٔذز ثالٔؾجٍ
 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

132 % 

صُ ٠ٍجهر فؾُ ثالػّجي 

ِٓ ٚفًٛثس ثالػّجي 

 ثالمٌٞ

3.624 2.750 

:ثٔضٙش ثالػّجي دجالًٙفز ٚثالّفٍش -  

  ٍثٌ٘ د١ِٟٛ – ثٌٕجٌٙ ِقّو – ثٌٌّدغ ثٌّقًٚٛ د١ٓ ٓ ثٌق١ٍّٗ ؽالي ثٌوّٛلٟ 

 ص١ٌِّجس ٕٛثًع

 دٛث١ٌٕٛ ِغ – ٔذ٠ٛز ِّٟٛ – ث٢ٌٍْجْ ف١ْٓ – ثٌذ٢جٌْز –ٕجًع ١ٍّّجْ ٠ٌْٞ 

 ل٢جػجس – ٠ٌ١ك ث٢ٌّجً – ِقّو ًأفش – ثفّو لّقٗ – ثٌالؽ١ض١ٗ –ِقٌَ ده 

 ثِجَ ًٌِٚ ثٌؾ٠ًّٛٙز دّق٢ز – ًفّٟ ده – ِْؾو ثٌؼ٢ج٠ًٓ –دجٌّقّٛه٠ز لذٍٟ 

. ثِجَ ٔجهٞ ثٌٞذجٟ دّق٢ز ثًٌٌِ –ٌِٚ   

.ثػّجي ثالًٙفز ٓ ثٌّٛثّجر  ثٔضٙش -  

٠ّٚ 

100% 
2.775 

2.775 

-  ٓ ِقّو وجًِ – فجًر ثٌومجمٕٟ –ٓ ث١ٌّٖٟ ده : صُ ًٙف ثٌٖٛثًع ثالص١ز-

 ٓ ًثُّ – فجًر ّذٍز – ٓ ١ّوٞ هثٚٚه – ٓ ثًٌٛهثٟٔ –ِقّو ٙالؿ ٕؼذجْ 

 – ٓ ثٌٙالي –٢ِٚفٟ دجٕج ثٌؼٌح -  ثٌٕذٌثٚٞ–ح ػجٌٕ-  ثٌٕقٌثٚٞ–دجٕج 

 ٓ ثدٓ – فجًر ثدٛ ثٌٌٕٚ – ٓ ِْؾو ؽٛهر – فجًر ثٌّٙوثٚٞ –ثٌَٚثٚٞ 

 – ٓ ػجهي م١ٌٞ –لذٛ ثٌّالؿ ِٚضفٌػجصٗ -  ٍث٠ٚز دى١ٌ– ثدٓ ثٌٚجةغ –ثٌفٌثس 

  ٓ ثٌقٌٞٞ– ٓ ثدٓ ِجء ثٌّْجء –ٓ ثدٓ ػٍمّز 

 ثٌؾٌّن
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 ثٌٌّٕٚف ْٔذز ثالٔؾجٍ
 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

100% 
2.8 

  ١ٍِْٛ ؽ١ٕز2.8

 :-٢ِٕمز وٌٍِٛ
صُ ثٌغجء ًٙف دجلٟ ثٌٖٛثًع ٔظٌث )ًٙف ٕجًع ػذو ثٌق١ّو ثٌّْٕٟٛ ٚصفٌ ػجصٗ - 

  .(ٌٛؽٛه ثػّجي ففٌ ٌْٕضٌثي وٌٍِٛ فٟ ِؼظُ ٕٛثًع ث٢ٌّٕمز مالي ثٌؼجَ 
 :-٢ِٕمز ١ِٕج ثٌذًٚ-ح
 (ثّفٍش فم٠)ًٙف ٕٛثًع -1
ِجؽو ِٓ ػ١ٓ ؽجٌٛس / ٓ ػ١ٓ ؽجٌٛس ِٓ ثٌؼ١٠ٍٛٓ ثٌٟ ثٌٍّه ٕجٖ ، ٓ ١ٙو١ٌز ه- 

 ٚٓ دٓ ث١ٌْجً 8، 5ٓثٌٟ ثال١ٌِ ٌؤٌؤ ، ٓ ثالصقجه ِٓ ثٌؼ١٠ٍٛٓ ثٌٟ ثٌٍّه ٕجٖ ، ٓ
 ِٓ ثال١ٌِ ٌؤٌؤ ثٌٟ ١ًٕو ًٝج ، ٓ ثٌؼ١٠ٍٛٓ ِٓ ثال١ٌِ ٌؤٌؤ ثٌٟ ِوًّز ثٌغٕوًٚ ،

 ٓ ثالصقجه ٚٓ ثٌٕظجَ ِٓ ث٢ٌٍْجْ ٕجٖ ثٌٟ ثٌٍّه ٕجٖ
 (أًٙفز + ثّفٍش )ًٙف ٕٛثًع  - 2
 ثٌٌّدغ ثٌّقًٚٛ د١ٓ ثدٓ ّٙالْ ٚٓ ث٢ٌٍْجْ ٕجٖ ٚٓ ثال١ٌِ ٌؤٌؤ ٚٓ ١ًٕو ًٝج-
 :-ِٕج١ك أمٌٜ -ػ

 :-ٔظٌث ٌٛؽٛه ٚفٌ فٟ ثالػضّجه صُ ثّضىّجي ثٌٌٙف ٚىٌه ػٍٟ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ
 :-ًٙف ثٌٌّدغ ثٌّقًٚٛ د١ٓ  -1
 (ٓ ثالّٕجٚٞ مٍف ِْجوٓ ثٌٌ٘جٚٞ- (ثٌقجًر ثٌذق٠ٌز) ٓ ثالِجْ –ٓ ث١ٌٖل ١َّٛ )

 :-(ثًؽؤ)١ًٙف ثٌٌّدغ ثٌّقًٚٛ د١ٓ  -2
ِْجوٓ ) ثٌٖجًع ثٌّالٙك ٌٌٍٚف ثٌٚقٟ – 9 ٓ – ٓ ػَدز ِّٟٛ – 218ٓ )

 (ؽٕٛح ثٌّضٌثُ ثٌّضٙجٌه فم٠ 
 :-ًٙف ٕجًع ثٌّىِ- 3

 ثٌقجًر ثٌذق٠ٌز ٌٌٖوز ث٠ٌَٛس ِٓ ثٌضؼجْٚ فضٟ فٌُ ثٌقوٚه
  دجٌمذجًٞ 17،16د١ٓ دٍٛوٟ  -3
 :-ص١ٌُِ ثٌٖٛثًع ثٌضج١ٌز -4
 .١ٙجٔز ٚص١ٌُِ ٓ ٙالؿ ٌّفجْ-3
 .١ٙجٔز ٚص١ٌُِ ٕجًػٟ دجح ثٌٍّٛن ٚث٢١ٌٕٖٟ- 4
 ص١ٌُِ ثٌنٖجح ِٚقْٓ ِغ ػ١ٓ ؽجٌٛس- 5

 غٌح
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 ثٌٌّٕٚف ْٔذز ثالٔؾجٍ
 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

100% 4.05 4.05 

 ـ ًٙف ٕجًع ػ١و ث٢ٌٍنجٚٞ

 ـ ًٙف ٕجًع ثٌٚقجفز دجٌّوثمً

 ـ ًٙف ٕجًع ٌِْؿ ثٌٕؾَٛ دجٌّوثمً

 ثٌؼؾّٟ

100% 8.450 8.450 

 ـ:صُ ثالٔضٙجء ِٓ 

 .وُ ٠ٌ١2.200ك ثٌْالَ ثٌؼمج٠ًز د٢ٛي - 

 .وُ 6.50 فضٟ ثٌّوًّز د٢ٛي 2ِومً ل٠ٌز ّٕو - 

 .وُ 1.700 فضٟ ثٚي وٛدٌٞ ثٌٌٞ د٢ٛي 46ن - 

 . وُ 1ِومً ل٠ٌز فٍخ د٢ٛي - 

 .ِومً ٕجًع ثٌمُْ ِٓ ثٌٚقٌثٚٞ فضٟ ثٌقٟ - 

 .ِومً ػذو ثٌمجهً - 

 ثٌؼج٠ٌِز

 

100% 3.4 3.4 

 ـ: وُ 4.79صُ ًٙف 

 .  وُ فٟ ػجّٙز ثٌٌّوَ 1.700ـ 

 . وُ فٟ ل٠ٌز د١ٙؼ 1.450ـ  

 .وُ فٟ ثٌغٌدج١ٔجس 1.020ـ 

 .  وُ فٟ ثد١ٌٙٛ 0.620ـ 

ٌِوَ ِٚو٠ٕز دٌػ 

 ثٌؼٌح
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ثٌٌّٕٚف  ْٔذز ثالٔؾجٍ
 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

70%   2 

 .ثٖٔجء وٛدٌٞ ِٖجٖ دؼَدز ث١ٌٖل ثٌٚغٌٞ ٌٌد٠ ثٌذٌ ثٌمٍذٟ دجٌذقٌٞ ٌٍؼَدز

 .2015/2016ِٚضذمٟ ث١ٌٙىً ثٌّؼؤٟ ٌٍىٛدٌٞ ١ّضُ فٟ م٢ز 
 ٌٕق

100% 1 
 
1 
 

 (٠ٌ١ك ثٌق٠ٌز)ٌِٖٚع وٛدٌٞ ِٖجٖ ثِجَ ِوًّز ٔذ٠ٛز ِّٟٛ 

 ػٓ ٠ٌ١ك 24/4/2015صُ فه ثٌىٛدٌٞ ثٌمو٠ُ ًٚفؼٗ ٚص١ٍّْز ٌٍقٞجٔز فٟ - 

 .ثٌّمجٌْٚٛ ثٌؼٌح

 .صُ صى١ٌْ لٛثػو ثٌىٛدٌٞ ثٌمو٠ُ - 

 .صُ ػًّ ثٌض١ُّٚ ثٌّؼّجًٞ ٌٍىٛدٌٞ - 

 .ؽجًٞ ثػّجي ثٌض١ُّٚ ثالٖٔجةٟ ٌٍىٛدٌٞ ٚثالّضىّجي 

٠ّٚ 

100% 1.9 1.9  
 غٌح ثٖٔجء وٛدٌٞ ِٖجر وفٌ ػٌٖٞ

100% 

1.24 
 
1 

1.24 
 
1 

 .ـ ؽجًٜ ٔٙٛ وٛدٌٞ ِٖجٖ دَث٠ٚز ػذو ثٌمجهً ثِجَ ِوًّز ثَ ٍّّٗ 

 .ـ صُ ثالٔضٙجء  ِٓ وٛدٌٞ ِٖجٖ أػٍٟ ٌِٚف ثٌٕٛدج٠ًز 

 ثٌؼج٠ٌِز
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(13) 
 

 

 
 

 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر ثالػضّجه دجألٌف ؽ١ٕٗ ثٌٌّٕٚف دجألٌف ؽ١ٕٗ ْٔذز ثالٔؾجٍ

100% 40 40 

 ص٠ًٛو ًٍثػجس- 

 (2)ص٠ًٛو ِجو١ٕٗ ل٘ ثٌٕن١ً ػوه - 

 ص٠ًٛو ثهٚثس ِٚؼوثس- 

 ثٌّٕضَر أٚي

100%  
35 

15 

50 

 

 ص٠ًٛو ٔذجصجس ًٍثػ١ز- 

 ص٠ًٛو ػوه ٚثهٚثس ٌضٕظ١ُ ثٌقوثةك- 
 ثٌّٕضَر عجْ

 ٌٕق صُ ص٠ًٛو ثهٚثس ِٚؼوثس-  50 50 100%

100% 30 30 

 :ػوه ٚثهٚثس  - 

 .صُ ٌٕثء ٔن١ً ًٍٚثػجس - 

 .صُ ٌٕثء ثهٚثس ِٚؼوثس فوثةك ّٚذجوز ٚثّّور ِٚؼوثس - 

 .صُ ثٌض٠ًٛو ٚثٌفق٘ ٚثالّضالَ ٚثالٝجفز دّنجٍْ ثٌقٟ - 

٠ّٚ 

100% 50 50 

 :ثًٌَثػجس

 صُ ص٠ًٛو ثًٌَثػجس دجٌىجًِ 

  : ثٌؼوه ٚثالهٚثس

ِم٘ وٌص١ً  (10)ِقذِ د١ٍز ٚػوه  (100)صُ ص٠ًٛو ػوه 

 ِٕٖجً د٠َٕٓ  (2)ِجو١ٕز ل٘ ٔؾ١ً ٚػوه  (2)ٚػوه 

 ثٌؾٌّن
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(14) 
 

 
 
 
 

 
 

ثٌٌّٕٚف  ْٔذز ثالٔؾجٍ
 دجألٌف ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه دجألٌف 

 ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

100% 
50 

50 

 :-ػوه ٚثهٚثس

ِٕمٌر ، (20)ِم٘ ػمٍز ، ػوه (5)ِم٘ و٠ٌضْٛ ، ػوه(10)ـ ػوه

 1ِقذِ د١ٍز (30) ،  ػوه1الوًٛ ؽّغ (30)ٕٛوز ٍٙخ ، ػوه(15)ػوه

ٔذً  (30)، ػوه " 1ؽٍور فو٠و (30)، ػوه " 1دٛٓ فو٠و (30)، ػوه

 " .1/2ِقذِ (30)، ػوه" 1فو٠وT(20)، ػوه "  1فو٠و

 :-ٕؾٌ ٕٚؾ١ٌثس

(  1000)ه١ًٔٚضج ،ػوه(1000)ْ٘ذىِ أٌٛثْ ، ػوه (1000)ـ ػوه 

 .ؽجٍث١ٔج ػٖذ١جس   (1000)مذ١َر ثٌٛثْ ، ػوه 

 غٌح

98% 
54.969 

 ثٌؼؾّٟ ٌٕثء ػوه ٚثهٚثس ًَِٚٚػجس 55

100% 
250 

 ٔؾ١ً ًٌَثػز ٠ٌ١ك ١ّوٞ و٠ٌٌ+ ِْضٍَِجس فوثةك  250
ٌِوَ ِٚو٠ٕز دٌػ 

 ثٌؼٌح
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(15) 
 

 

 

 

ْٔذز 

 ثالٔؾجٍ
 ثٌٌّٕٚف

ثالػضّجه 

 دجألٌف ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

100% 510 560 
 . صؾ١َٙثس ِٚؼوثس ِىضذ8ٗ١دٕو - 

 . ١ٓ 5-4ٌٕثء ١ّجًر ٔمً لالح ِٓ - 

 .ٌٕثء ػوه ٚثفو ١ّجًٖ د١ه ثح- 

 ثٌّٕضَر أٚي

 ثٌّٕضَر عجْ ـ صُ صوػ١ُ ثٌقٟ دجعجط ٚصؾ١َٙثس 480 480  100%

100% 174 
50 

250 
 . صؾ١َٙثس ؽجًٞ ص٠ًٛو ثالفض١جؽجس8ـ دٕو 

 .ٌٕثء ١ّجًر د١ه ثح وجد١ٕز َِهٚؽز
 ٌٕق

100% 

 

 

 

69.570 

 

2850 

 

 

70 

 

 

 

 .١ّجًر ٔمً وجد١ٕز ِفٌهر  (2)ٌٕثء ػوه - 

صُ ٌٕثء ث١ٌْجًثس ِٓ لذً ثٌؼمٛه ٚثٌّٖض٠ٌجس دجٌّقجفظز ٚلجَ ثٌقٟ دجّضالِٙج 

  .24/5/2015فٟ 

 : صؾ١َٙثس ٚثالعجعجس ثٌّىضذ١ز8دٕو 

 . ِجو١ٕز ص٠ٌٛٚ 3صُ ٌٕثء ػوه - 

 . ػوٖ ص١ٍفْٛ 30صُ ٌٕثء ػوه - 

 . ؽٙجٍ فًٞٛ ٚثٌٔٚثف دجٌذّٚز 2صُ ٌٕثء ػوه - 

 .صُ ٌٕثء م١َٔز ٚثفور - 

 . ١جدؼز 7 ؽٙجٍ فجّخ ثٌٟ ػوه 10صُ ٌٕثء ػوه - 

٠ّٚ 
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(16) 
 

 
 

 
 

ثٌٌّٕٚف  ْٔذز ثالٔؾجٍ
 دجألٌف ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه 

 دجألٌف ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

100% 

50 
 

674.8 

50 

 

750 

 :- صؾ١َٙثس 8دٕو 

( 7)ؽٙجٍ وّذ١ٛصٌ ٚػوه  (6)ِجو١ٕز ص٠ٌٛٚ ٕجًح ٚػوه  (2)ـ  صُ ص٠ًٛو ػوه 

 .ّىجٌٔ  (1)١جدؼز  ٚػوه فجوِ دجٔج١ّٔٛه ٚػوه 

 ثٌف 674.8 دّذٍغ 2/11/2014صُ ص٠ًٛو ثٌٍٛهً ثٌٚغ١ٌ ثٌّفٍٟٚ دضج٠ًل - 

ِذٍغ )ؽ١ٕز ٚدجلٟ ثالػضّجه صُ صق٠ٍٛٗ ثٌٟ ٌِٖٚع ًٙف ١ٌق دجٌقٟ 

 (ؽ١ٕز75.000

 ثٌؾٌّن

100% 284 

250 + 34 

 ٔمال ِٓ ل٢جع 

صق١ْٓ ثٌذ١تز 

 ٚثٌقوثةك

 .١ّجًر د١ه أح ِى١فز (2)ـ ٌٕثء ٚص٠ًٛو ػوه 

 (ٚفٟ فجٌز ٚؽٛه ٚفٌ ٠ضُ ثالّضفجهر ِٕٗ فٟ ٌٕثء ل٢غ غ١جً ٌٙيٖ ث١ٌْجًثس)

 غٌح

100% 

84.928 
 

225 

85 

240 

27 

  ثعجط ثؽَٙر وّذ١ٛصٌ دج٢ٌجدؼز–ٌٕثء ِىجصخ 

 6َ3ٌٕثء ١ّجًر لالح 

  ١ّجًر د١ه ثح2ٌٕثء 

 ثٌؼؾّٟ

 ثٌؼج٠ٌِز ـ صُ ٌٕثء ١ّجًر هٚدً وجد١ٕز ٚصُ ثّضالِٙج 260 260 100%

100% 200 200 
 .ـ صُ ػًّ ِغٍْٗ ِٚظٍز دؾٌثػ ثٌٌّوَ 

  ١جدؼز6ػوه +  ِجو١ٕز ص٠ٌٛٚ 1+  فجوِ 1+ وّذ١ٛصٌ 13ـ  صُ ٌٕثء 
ٌِوَ ِٚو٠ٕز دٌػ 

 ثٌؼٌح
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(17) 
 

 

 
 

ثٌٌّٕٚف  ْٔذز ثالٔؾجٍ
 دجألٌف ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه دجألٌف 

 ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

 1200 ؽجًٞ ثػوثه ثٌنضجِٟ 100%

 .صغ١٢ز صٌػز ثٌضٛف١م١ز - 

 .صغ١٢ز ٌِٚف فٌػْٛ ثِجَ ِْؾو ِٕٚجٍي ١ٌٍِث - 

 .ثّضىّجي صغ١٢ٗ صٌػٗ ث٠ٛ٢ٌٌ - 

 ثٌّٕضَر أٚي

 ٌٕق . غٌف صفض١ٔ 9 ِضٌ دؼوه 333.5صغ١٢ز ٌِٚف ػَدز ثًٌَ٘ٛ د٢ٛي -  400 400 100%

100% 798 800 

 :صغ١٢ز ثٌضٌع ٚثٌّٚجًف دمٌٞ ثد١ِ 
 ِضٌ ١ٌٟٛ ِٛث١ٌّ 123ثٌذٌ ثٌذقٌٞ د٢ٛي  (10)صُ صغ٢١ز ِْمٟ ؽَء - 

 ِضٌ ١ٌٟٛ ِٛث١ٌّ ل٢ٌ 240ًٍثػز ثٌضق٠ٌٌ  (9)ل٢ٌ ِضٌ ِْٚمٟ ؽَء 
 .ِضٌ 

ًٍثػز ثٌضق٠ٌٌ دؾٛثً  (6)ثٌقٕٛز  (9)صُ ثّضىّجي صغ١٢ٗ ٌِٚف ؽَء - 
 . ِضٌ ١ٌٟٛ ِٛث١ٌّ ل٢ٌ ِضٌ 120ثٌّغٍْز د٢ٛي 

ًٍثػزثٌضق٠ٌٌ  (6)ثٌقٕٛٗ  (14)صُ ثّضىّجي صغ١٢ز ٌِٚف ؽَء - 
 . ِضٌ ِٛث١ٌّ ل٢ٌ ِضٌ 120دّٛث١ٌّ د٢ٛي 

ًٍثػز ثٌٌَ٘ثء ػٍٟ ث٠ٌ٢ٌك  (6)ثٌقٕٛٗ  (8)صُ صغ١٢ز ِْمٟ ؽَء - 
 . ِضٌ ١ٌٟٛ ِٛث١ٌّ ل٢ٌ ِضٌ 120ثٌٌة١ْٟ دم٠ٌز ثٌغّج١ٔجس د٢ٛي 

ثٌذٌ ثٌذقٌٞ ًٍثػز ثٌْؼجهر ؽَء  (9)صُ صغ١٢ز ِْمٟ ؽَء ِْمٟ ؽَء - 
 . ِضٌ ١ٌٟٛ ِٛث١ٌّ ل٢ٌ ِضٌ 481ًٍثػز ثٌْؼجهر ثٌذٌ ثٌمٍذٟ د٢ٛي  (13)

ثٌقٕٛز ثالٌٟٚ ٚثٌغج١ٔز ًٍثػز ثٌْؼجهر د٢ٛي  (12)صُ صغ١٢ز ِْمٟ ؽَء - 
 . ِضٌ ١ٌٟٛ ِٚٛث١ٌّ ل٢ٌ ِضٌ 195

٠ّٚ 

100% 155 155 
 َ ِٓ ٌِٚف ّٕو ٚصُ ص١ٍُْ ثٌّْضنٍ٘ ثٌٕٙجةٟ 50صُ  ًهَ ٚصغ١٢ز 

 ٚثًّجٌٗ ٌٍّقجفظز
 ثٌؼج٠ٌِز
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(18) 
 

 
 

 
 

 
 

ثٌٌّٕٚف  ْٔذز ثالٔؾجٍ
 دجألٌف ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه دجألٌف 

 ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

92% 

 

 

 

 

 

100% 

 207 
 
 
 
 
 
 

250 

225 

 

 

 

 

 

250 

ص٠ٛ٢ٌ ١ِوثْ ث١ٌّٖٕز ِٓ ثٌؾٕوٜ ثٌّؾٙٛي ثٌٝ ١ِوثْ ثٌضق٠ٌٌ ِٚٓ ثهثًر 

 : ثًٌٌّٚ ثٌٝ فٕوق آِْٛ ػٍٝ ثٌؾجٔذ١ٓ 

 ـ صُ ثفالي ٚصؾو٠و ثٌىجدالس ٌألػّور ثٌَمٌف١ز ٚصُ ثّضنٌثػ صٚج٠ًـ ثٌقفٌ

 21/5/2015ٚصُ ثٙوثً ص٠ٌٚـ ثهثًر ثًٌٌّٚ ٚصُ ثٌذوء دجالػّجي دضج٠ًل 

 . ػّٛه ٍمٌفٟ دّؼٌفز ٌٕوز ثٌٌٕٚ ٌٍّْذٛوجس 15صُ ص٠ًٛو ػوه - 

ِو وجدً ثٌىٌٙدجء ثٌالٍَ الػّجي ثٌٍقّجس ٚصُ ففٌ ث١ٌٌٙف :ٚؽجًٞ - 

ثال٠ّٓ ثٌّٛثٍٞ  ٌؾجِؼز ّٕؾًٛ ثدضوثءث ِٓ ثٌؾٕوٞ ثٌّؾٙٛي فضٟ ِىضخ 

 .ثًٌٌّٚ ٚصُ ٚٝغ ثٌىجدالس ٚؽجًٞ ثالّضىّجي

 :ثٙالؿ ٔٛثف١ٌ ١ِوثْ ث١ٌّٖٕز 

 ٔٛثف١ٌ ثٌّٛؽٛهر د١ّوثْ ث١ٌّٖٕز  (4)صُ ثٙالؿ ٚثػجهر صٖغ١ً ػوه - 

 ثٌؾٌّن

   
 ػٍٟ ٠ٌ١ك ثٌى١ًٔٛٔ  LED صُ ثٌذوء فؼ١ٍَج فٟ ثفالي ثٌىٖجفجس ثٌٟ وٖجفجس

 ٚىٌه ٌض١ٌٕو 18/5/2015ٚىٌه ػٓ ٠ٌ١ك ثٌٌّٖٚػجس ٚثًٌٛٓ دضج٠ًل 

 0وٖجف فضٟ صج٠ًنز  (50)ثّضٙالن ث٢ٌجلز ٚلو صُ صٌو١خ ػوه 

 

1/7/2015ّ:ّاألحقاءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتاروخّاليقانّ:ّّمصدرّاليقانّ  
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ثٌٌّٕٚف دجألٌف  ْٔذز ثالٔؾجٍ
 ؽ١ٕٗ

ثالػضّجه 

 دجألٌف ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚٙف ِج صُ ثٔؾجٍر

100% 

ثّضىّجي )336.762
ؽَء ثالّجّجس دم٠ٌز 

2/8)  
ِؾّغ ) 229.670

  (8/8 ، 1/8موِجس 

600 

 

 

ثّضىّجي ؽَء ثالّجّجس ٚٙخ أػّور ثٌوًٚ ثالًٟٝ ِغ ػًّ ِذجٟٔ ِؾّغ  -1

 . ثد١ِ 2/8موِجس 

 ٚثّضىّجي ص١٢ٖذجس ِؾّغ 8/ 1ثّضىّجي هًٚ أًٟٝ ِؾّغ موِجس  -2

  .8/8موِجس 

 ثد١ِ صُ ثالٔضٙجء ِٓ وجًِ ثالػّجي ٚصُ ثّضالِٙج ثدضوثة١ج 2/8  دجٌْٕذز ٌّؾّغ 

  .31/3/2015فٟ 

 ، صُ ثالٔضٙجء ِٓ ٙخ ثالػّور ٚثٌْمف ٚصٌو١خ 1/8دجٌْٕذز ٌّؾّغ موِجس 

ثػّجي ثالٕغجي ثٌقو٠و٠ز ٚصُ ثالٔضٙجء ِٓ ؽ١ّغ ثالػّجي ثٌّوًؽز دجٌّمج٠ْز 

 ٚصُ ثالٔضٙجء ِٓ ثػّجي ثٌؼَي ثٌنجًؽٟ 7/4/2015ٚثّضالِٙج ثدضوثة١ج دضج٠ًل 

  .3/5/2015ٚصُ ثّضالِٗ ثدضوثة١ج دضج٠ًل 

 ثد١ِ صُ ثالٔضٙجء ِٓ ثػّجي 8/8دنٚٛٗ ثّضىّجي ص١٢ٖذجس ِؾّغ موِجس 

 7/4/2015ػَي ثٌْمف ثٌنجٙز دّذجٟٔ ث٢ٌٌّ ٚصُ ثّضالِٗ ثدضوثة١ج دضج٠ًل 

ٚصُ ثالٔضٙجء ِٓ ثػّجي صٌو١خ ِٛث١ٌّ ٌٙف ١ِجٖ ث٢ٌٌّ ٚصُ ثّضالِٙج ثدضوثة١ج 

 . ٚصُ ثالٔضٙجء ِٓ وجفز ثالػّجي 3/5/2015دضج٠ًل 

٠ّٚ 
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 ثٌضىٍفز دجألٌف ؽ١ٕٗ ٚٙف ثٌٌّٖٚع ثٌّٛلغ أُّ ثٌٌّٖٚع
ْٔذز ثالٔؾجٍ 

% 

 ثػّجي ثٌى١ًٔٛٔ

ثػّجي ثٌقّج٠ز ثٌذق٠ٌز فجؽَ غٌح ١ِجِٝ ٌْجْ د١ٌ 
 ِْؼٛه

- و١ًٔٛٔ ثالّىٕو٠ًز ِٓ ثٌّٕوًر 
 ١ِجِٝ

 وُ ِٛثٍٜ 1.916فجؽَ ثِٛثػ غج١ِ د٢ٛي فٛثٌٝ 

 350َ ١ٚٛي ثؽّجٌٝ Lٌٍٖج١ب ٚثِضوثهٖ ػٍٝ ٕىً فٌف 
54150 99 

 (ثٌٌّفٍز ثٌٌثدؼز  )١ٙجٔز و١ًٔٛٔ ثالّىٕو٠ًز 
 و١ًٔٛٔ ثالّىٕو٠ًز ِضّٕٞز 

 ( ثٌؼؾّٝ –ثٌّىِ  )

ثٙالؿ ِجصُ وٌْٖ ٚص١ٌِّٗ ِٓ ٚفوثس ثٌى١ًٔٛٔ ٚهًٚثس 
 14ث١ٌّجٖ ٚثالٔفجق ٚثٌذالٍثس ١ٙٚجٔز ثػّجي وٌٙدجء ٌؼوه 

 ٔفك ٚوٛدٌٜ ثّضجٍٔٝ ٚلٍؼز لج٠ضذجٜ 
2970 100 

 50 1364 ًفغ وفجءر وٌٙدجء ثٌٕفك ٔفك ِقّو ٔؾ١خ ص٠ٛ٢ٌ ثالػّجي ثٌىٌٙدجة١ز ٌٕفك ِقّو ٔؾ١خ

 ثػّجي وذجًٜ ثٌّٖجٖ

وٛدٌٜ ِٖجٖ ػٍٝ ثٌْىز ثٌقو٠و ثِجَ ِوًّز ثَ ٍّّز 
 دقٝ ثٌؼج٠ٌِز

ثػٍٝ ثٌْىز ثٌقو٠و دَث٠ٚز ػذو ثٌمجهً 
 ثِجَ ِوًّز ثَ ٍّّز دقٝ ثٌؼج٠ٌِز

َ صُ ثٌٕٙٛ ٚؽجًٜ 3.5َ ٚػٌٛ 45وٛدٌٜ ِؼؤٝ د٢ٛي 
 ثالػوثه ٌٍض١ٍُْ ثالدضوثةٝ ٚػًّ ثٌنضجِٝ

2700 99 

وٛدٌٜ ِٖجٖ ػٍٝ ٌِٚف غٌح ثٌٕٛدج٠ًز دضٕٛىٝ 
 ثِجَ ِْجوٓ ثٌْىز ثٌقو٠و

 )ثػٍٝ ٌِٚف غٌح ثٌٕٛدج٠ًز دضٕٛىٝ 
 (فٝ ثٌؼج٠ٌِز 

َ صُ ثٌٕٙٛ ٚثٌض١ٍُْ 3.5َ ٚػٌٛ 48وٛدٌٜ ِؼؤٝ د٢ٛي 
 ثالدضوثةٝ ٚػًّ ثٌنضجِٝ

2612 100 

فٝ  )ثٖٔجء وٛدٌٜ ِٖجٖ دؼَدز ث١ٌٖل ثٌٚغٌٜ 
 (ٌٕق 

وٛدٌٜ ِٖجٖ د٢ّٕمز ػَدز ثٌٖذـ 
 ثٌٚغٌٜ ػٍٝ صٌػز ثٌّقّٛه٠ز 

 (فٝ ٌٕق  )
 60 2529 4ََ  ٚػٌٛ 50وٛدٌٜ ِؼؤٝ د٢ٛي 

 ثٖٔجء وٛدٌٜ ِٖجٖ دىفٌ ػٌٖٜ فٝ غٌح
وٛدٌٜ ِٖجٖ د٢ّٕمز وفٌ ػٌٖٜ ػٍٝ 

 (فٝ غٌح  )صٌػز ثٌّقّٛه٠ز 
 39 2393 4ََ ٚػٌٛ 23وٛدٌٜ ِؼؤٝ د٢ٛي 

فٝ  )صٕٖجء وٛدٌٜ ِٖجٖ ثِجَ ِوًّز ٔذ٠ٛز ِّٛٝ 
 ٠ّٚ) 

ثِجَ ِوًّز ٔذ٠ٛز ِّٛٝ ثٌغج٠ٛٔز 
 ثٌضؾ٠ٌذ١ز دقٝ ٠ّٚ

ثٍثٌز وٛدٌٜ ثٌّٖجٖ ثٌمو٠ُ ثِجَ ِوًّز ٔذ٠ٛز ِّٛٝ ٚثلجِز 
 وٛدٌٜ ؽو٠و

2500 23 
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 %ْٔذز ثالٔؾجٍ  ثٌضىٍفز دجألٌف ؽ١ٕٗ ٚٙف ثٌٌّٖٚع ثٌّٛلغ أُّ ثٌٌّٖٚع

 ثػّجي ثٌىذجًٜ ٚثالٔفجق

 ٔفك و١ٍٛدجصٌث ثّضىّجي صّٛؼز ٔفك و١ٍٛدجصٌث 
ص٠ٛ٢ٌ ٔفك و١ٍٛدجصٌث دجٝجفز ٌٍٕفك ثالٍٙٝ دؼٌٛ 

10َ 
25000 57 

 ثفالي ٚصؾو٠و وٛدٌٜ ثٌٍّـ دجٌؼؾّٝ
وُ ِٓ ِقًٛ ثٌضؼ١ٌّ صؾجٖ 3ػٍٝ دؼو 

 ثٌْجفً ػٕو ِنٌػ ١ِٕجء ثٌوم١ٍز
ثفالي ٚصؾو٠و ثٌىٛدٌٜ ِٓ ثٌنٌّجٔز ثٌٍّْقز 

 17ََ ٚػٌٛ ١520ٌٛٗ 
25760 1 

 ثٌن٢ز ثٌؼجؽٍز

 ثػجهر صؤ١ً٘ وٛدٌٜ ِقٌَ ده
وٛدٌٜ ِقٌَ ده ثفو ثٌّوثمً 
 ثٌٌة١ْ١ز ٌّقجفظز ثالّىٕو٠ًز

َ ٚػٌٛ 914صّٛؼز ثٌىٛدٌٜ ثٌقجٌٝ د٢ٛي 
1.6 َ 

81000 90 
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 فٟ ِؾجي ص٠ٕٛغ ِٚجهً ثٌغٌٚر ثٌّْى١ز ٚثٌمجء ٠ًٍؼز ثالّّجن ثٌّنضٍفز

 ثٌضىٍفز دجألٌف ؽ١ٕٗ ثٌّىجْ ثٌى١ّز دجألٌف ثٌٕٛع

 1000دق١ٌر ٠ٌِٟٛ  ٠ًٍ5000ؼز دًٜٛ 

 302دق١ٌر ٠ٌِٟٛ  ١8634ٛدجًر 

 830دق١ٌر ٠ٌِٟٛ  755ٖٔجْ ؿ

 200دق١ٌر ٠ٌِٟٛ  1000ٓ اِذٌٚن فٖج

 100دق١ٌر ٠ٌِٟٛ  500ِذٌٚن فٞٝ 

 400ــ  2000ِذٌٚن ػجهٜ 

 287 21ن 1401 ثٌذًٜٛ

 353 ١ِٕجء ثٌضؾجًٜ 1723.5 ثٌذًٜٛ

 12 ث٢ٌٌؿ 59 ثٌذًٜٛ

 17 ثدٛل١ٌ 83 ثٌذًٜٛ

 106 ث١ٌّٕجء ثٌفٌْٔجٜٚ 518 ثٌذًٜٛ

 105 فٕجً ثٌّىِ 514 ثٌذًٜٛ

 104 ثٌّىِ 512 ثٌذًٜٛ

 14 ثدٛل١ٌ 33 ه١ِٔ ٚلجًٚٗ

 15 ثٌّىِ 204 ث٢ٌٛدجًر

 5 فٕجً ثٌّىِ 78 ث٢ٌٛدجًر

 63 ١ِٕجء ثٌفٌْٔجٜٚ 851 ث٢ٌٛدجًر

 218 ١ِٕجء ثٌضؾجًٜ 2913 ث٢ٌٛدجًر

 38 ثدٛل١ٌ 509 ث٢ٌٛدجًر

 5 ث٢ٌٌؿ 70 ث٢ٌٛدجًر

 159 21ن 2133 ث٢ٌٛدجًر

 213 ١ِٕجء ثٌضؾجًٜ 194 فٕٖجْ

 282 21ن 257 فٕٖجْ

 4828  29941.5 ثالؽّجٌٝ
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 فٝ ِؾجي ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌذق١ٌثس ِٓ ثٌضؼو٠جس ٚصٕف١ي لٌثًثس ثالٍثٌز

 ثٌّىجْ ثٌى١ّز دجالٌف ثٌٕٛع
ثٌضىٍفز دجألٌف 

 ؽ١ٕٗ

 ففجً دٌِجس 13 فوثْ 6000فٛٛ 
 فوثْ ثٝجفز 140

٢ٌٍّْـ ثٌّجةٝ 
 6مالي 3861

ًٕٛٙ 

 420 فوثْ 50 ففجً وِٛجصٛ 1فٛٛ ثٌّضٌثُ 

 فوثْ 50 ففجً وِٛجصٛ 2 فوثْ 6000فٛٛ 
 6 مالي 24

ًٕٛٙ 

 

 

 صٕف١ي لٌثًثس ثالٍثٌز
 
 

 ثٌّْجفز لٌثًثس ثالٍثٌز ث٢ٌّٕمز

 300َ2َ 2014 ِٛصُ ثٌضٕف١ي ف2013ٝ ٌْٕز 690ًلُ   فوثْ 5000فٛٛ 

 200َ2 َ 2014 ِٛصُ ثٌضٕف١ي فٝ 2013 ٌْٕز  689ًلُ  فوثْ 5000فٛٛ 

 300َ2َ 2014 ِٛصُ ثٌضٕف١ي ف2013ٝ ٌْٕز 688ًلُ  فوثْ 5000فٛٛ 

 12َ2 َ 2014 ِٛصُ ثٌضٕف١ي ف2013ٝ  ٌْٕز 800ًلُ فوثْ 5000فٛٛ 

 100َ2 َ 2014 ِٛصُ ثٌضٕف١ي فٝ 2013 ٌْٕز 572ًلُ  فوثْ 1000فٛٛ 

 150َ2 َ 2014 ِٛصُ ثٌضٕف١ي فٝ 2013 ٌْٕز 571ًلُ  فوثْ 1000فٛٛ 

 فوثْ 5000فٛٛ 
 ِٛصُ ثٌضٕف١ي 2014 ٌْٕز 546ًلُ 

 َ 2014/2015فٝ
ــ 
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 صج٠ًل ثٌٕٙٛ صج٠ًل ثٌذوء صىٍفز ثٌضٕف١ي دجألٌف ؽ١ٕٗ ثالػضّجه دجألٌف ؽ١ٕٗ ثٌّٛلغ ثالػّجي ثٌضٝ صُ صٕف١ي٘ج ثٌقٝ

 غٌح

ػ١ٍّز ثٖٔجء ٢ٔجق ٚثلٝ ِٓ ثالػٖجح ػٍٝ ٌِٚف ثٌؼَّٛ أِجَ 
 ِق٢ز ثٌّىِ دٕٙوّز ٌٙف ثٌٕٙٞز

ٌِٚف ثٌؼَّٛ 
 ثٌّىِ

3901 3875 14/8/2014 15/2/2015 

 3/5/2016 4/5/2014 117.871 693 ٕ٘وّز ثٌٕٙٞز (2013/2015)ػ١ٍّز َٔع ثٌقٖجةٔ دٕٙوّز ثٌٕٙٞز 

 ثٌؼج٠ٌِز

 (2013/2015)ػ١ٍّز َٔع ثٌقٖجةٔ دٕٙوّز ٠ٌِٟٛ ٚثٌْجفً 

 ٕ٘وّز ٠ٌِٟٛ

4186 

771.256 

4/5/2014 3/5/2016 
ٌِوَ ِٚو٠ٕز 

 دٌػ ثٌؼٌح
 378.79 ٕ٘وّز ثٌْجفً

  5142.917 8780 ثالؽّجٌٝ
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 ثالػضّجه دجالٌف ؽ١ٕٗ ثٌّٛلغ ثالػّجي ثٌضٝ صُ صٕف١ي٘ج ثٌقٝ
صىٍفز ثٌضٕف١ي دجالٌف 

 ؽ١ٕٗ
 ِالفظجس صج٠ًل ثٌٕٙٛ صج٠ًل ثٌذوء

 ثٌؼج٠ٌِز

 ؽجًٜ ثٌؼًّ 19/7/2015 21/5/2014 34 378 صٌػز ٠ٌِٟٛ  (٠ٌِٟٛ  )ٔظجفز ِق٢جس 

ػ١ٍّز ثٌض١ٙ٢ٌثس َٚٔع 
ثٌقٖجةٔ دّنضٍف ثٔٛثػٙج 

 ٌٍضٌع 

ٕ٘وّز ٠ٌِٟٛ 
 ٕٚ٘وّز ثٌْجفً

 ؽجًٜ ثٌؼًّ 1/7/2015 20/4/2014 1030 1620

صذج١١ٓ مٌّجٔز ٍِْقز دوثةٌر 
 صفض١ٔ ثٌؼج٠ٌِز

 صُ ٔٙٛ ثٌؼًّ 19/9/2015 20/9/2014 850 850 صٌػز د١ٙؼ

١ٙجٔز ٠ّٕٛز ٚصق١ْٕجس 
 ٌّٕٖآس ثٌٌٜ

 ؽجًٜ ثٌؼًّ 19/9/2015 20/9/2014 800 2300 ِٛثلغ ِنضٍفز

    2714 5148 ثإلؽّجٌٟ
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 ػوه ِٓ صُ ِقٛ ث١ِضُٙ ػوه ثٌّضمو١ِٓ ػوه ثٌفٚٛي ثٌقٝ

 6616 10252 147 ٖثٌّٕضَ

 3933 6018 137 ٌٕق

٠ّٚ 35 3900 2751 

 1658 2117 10 ثٌؾٌّن

 1289 1946 30 غٌح

 1612 2429 60 ثٌؼؾّٝ

 5761 8516 72 ثٌؼج٠ٌِز

 1186 2545 104 ٌِوَ ِٚو٠ٕز دٌػ ثٌؼٌح

 24806 37723 595 ثالؽّجٌٝ
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 30/6/2015 ححٗ 1/7/2014يٍ 

 فٙ يجبل انجذٚذ ٔانحٕسع ٔانحعهٛة ٔانصٛبَة ٔ أخزٖ

  يه3.9ٌٕٛ يذرسة جًٕٚم اناليزكشٚة ثئجًبنٙ جكهفة 18ثعذد 

 

 ثٌضىٍفز دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ

 0.820 م١ًٕٛو ح ثٌؾو٠وٖ ثٌّٕضَر

 ٌٕق
 0.230  ع2أد١ِ 

 0.30 ثالدٌث١ّ١٘ز ع دٕجس

٠ّٚ 

 3.771 ثٌْالَ ط ٕٙجػٝ

 2.216 ثٌٖج١ذٝ ث١ٌّىج١ٔى١ز

 4.722 ١ٍؼش فٌح ط ٕٙجػٝ

 0.8 ثٌفٛث١ُ ط

 0.300 ثٌٕٙٞز ثٌؼ١ٍّز

 0.445 ٠ٌ١ك ثٌق٠ٌز ح

 0.20 ثدٓ أِٔ ح

٠ّٚ 
 0.65 ػ٠َز ث١ٌٚجه٠ٓ

 0.28 ث١ٌٖٙو ػٍٝ ٙجٌـ

 0.10 ثٌذ٢١جٓ ح ثٌؼؾّٝ

ٌِوَ ٚ ِو٠ٕز 
 دٌػ ثٌؼٌح

 0.19 ٢ِٚفٝ وجًِ ح

 15.024 ثالؽّجٌٝ 
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 اَجبساد فزع انهيئخ انعبيخ نألثُيخ انتعهيًيخ (تبثع)
 2014/2015أعًبل انصٛبَة 

  يذرسة ٔجغٕٚز يذارص جعهٛى ثب22َٖٕجغٕٚز يذارص جعهٛى إسبسٙ ثعذد 

  يذارص5ثعذد

  يهٌٕٛ ج18ُّٛجًٕٚم ثُك االسحثًبر ثئجًبنٗ جكهفة 

 

 ثالٔؾجٍ ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ ثالٔؾجٍ ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ

ص٠ٛ٢ٌ  ِقّٛه ػغّجْ ثٌّٕضَٖ
 أّجّٟ

 ثٌٌّٙو ثالػوثه٠ز ٌٍذٕجس ثٌؾٌّن
 ص٠ٛ٢ٌ أّجّٝ

صـ٠ٛ٢ٌ  ػذو ثٌٌثٍق ػذو ثٌّؾ١و
 أّجّٟ

 غٌح

 ص٠ٛ٢ٌ أّجّٝ ثًٌٛه٠جْ ع دٕجس

ص٠ٛ٢ٌ  ثٌٚو٠ك ثالػوثه٠ز
 أّجّٟ

 ص٠ٛ٢ٌ أّجّٝ ثٌؾالء ثالدضوثة١ز ثٌّٖضٌوز

ًٕوٞ ثالدضوثة١ز  ٌٕق
 ثٌّٖضٌوز

ص٠ٛ٢ٌ 
 أّجّٟ

ث١ٌٖٙو ثفّو ػذو ثٌؼ٠ََ 
 ثالػوثه٠ز ٌٍذ١ٕٓ

 ص٠ٛ٢ٌ أّجّٝ

ػذجُ ثٌؼمجه ثالدضوثة١ز 
 ثٌّٖضٌوز

ص٠ٛ٢ٌ 
 أّجّٟ

 ص٠ٛ٢ٌ أّجّٝ ٠ّٛف ثٌْذجػٝ

ص٠ٛ٢ٌ  ٠ًجٛ ثالػوثه٠ز د١ٕٓ
 أّجّٝ

 ص٠ٛ٢ٌ أّجّٝ ًفجػز ث٢ٙ٢ٌجٜٚ

ص٠ٛ٢ٌ  ثٌغغٌ ثٌضؾ٠ٌذ١ز
 أّجّٝ

 ص٠ٛ٢ٌ أّجّٝ ثدٓ ١ٌْٛٛ 

ص٠ٛ٢ٌ  عٌٚس ثٌضؾ٠ٌذ١ز
 أّجّٝ

 ص٠ٛ٢ٌ عجٜٔٛ ثٌْجهثس ثٌغج٠ٛٔز

ص٠ٛ٢ٌ  ١ٗ ف١ْٓ ثٌغج٠ٛٔز دٕجس
 عجٜٔٛ

 ثٌؼج٠ٌِز

 ص٠ٛ٢ٌ أّجّٝ ثٌؼَر ثالثدضوثة١ز

ثٌؼ٢ج٠ًٓ ثالدضوثة١ز  ٠ّٚ
 ثٌّٖضٌوز

ص٠ٛ٢ٌ 
 أّجّٝ

 ص٠ٛ٢ٌ عجٜٔٛ ١١ذز ثالػوثهٜ ثٌضجٜٔٛ

ثٌنٍفجء ثٌٌثٕو٠ٓ 
 ثالدضوثة١ز ثٌّٖضٌوز

ص٠ٛ٢ٌ 
ٌِوَ  أّجّٝ

ِٚو٠ٕز 
دٌػ 
 ثٌؼٌح

ٔؾغ ػض١ك فٕٛٔٝ 
 ثالدضوثة١ز ثٌّٖضٌوز

 ص٠ٛ٢ٌ أّجّٝ

ص٠ٛ٢ٌ  ثٌؾَثةٌ
 أّجّٝ

ٌِٚ ثٌق٠ٌز ؽ١ّغ 
 ثٌٌّثفً

 ص٠ٛ٢ٌ عجٜٔٛ

١ٗ ف١ْٓ ثالػوثه٠ز 
 دٕجس

ص٠ٛ٢ٌ 
 أّجّٝ

ثٌم٠ٌز ثٌٌّو٠َز ثالػوثه٠ز 
 ثٌغج٠ٛٔز

 ص٠ٛ٢ٌ عجٜٔٛ

ثٌٍذجْ ثالدضوثة١ز  ثٌؾٌّن
 ثٌّٖضٌوز

ص٠ٛ٢ٌ 
 أّجّٝ
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 اَجبساد فزع انهيئخ انعبيخ نألثُيخ انتعهيًيخ (تبثع)
احذٖ عشز يهٌٕٛ جُّٛ ال  ( يهٌٕٛ جُّٛ 11 )جغٕٚز يذارص انحعهٛى انفُٙ ثحكهفة إجًبنٛة 

  جًٕٚم خغة اناليزكشٚة رغٙ

 
 

 

 اَجبساد فزع انهيئخ انعبيخ نألثُيخ انتعهيًيخ (تبثع)
  يهٌٕٛ جُٛة2.5إحالل ٔ صٛبَة األسٕار ثحكهفة إجًبنٛة 

 ٔٛع ث١ٌٚجٔز ثٌؼٕٛثْ ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ

 إفالي وٍٝ ٚؽَةٝ إهثًر ثٌّٕضَٖ ثٌضؼ١ّ١ٍز صق١ْٓ ثٌٚقز ح ثٌمو٠ّز ثٌّٕضَٖ

٠ّٚ 

 إفالي وٍٝ ٚؽَةٝ إهثًر ٠ّٚ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌؼ٢ج٠ًٓ ع د١ٕٓ

 إفالي وٍٝ ٚؽَةٝ إهثًر ٠ّٚ ثٌضؼ١ّ١ٍز ػذو ثٌْالَ ػجًف

 إفالي وٍٝ ٚؽَةٝ إهثًر ٠ّٚ ثٌضؼ١ّ١ٍز صٛف١ك ثٌقى١ُ 

 إفالي وٍٝ ٚؽَةٝ إهثًر ٠ّٚ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثألِجَ ػٍٝ ح

 إفالي وٍٝ ٚؽَةٝ إهثًر ٠ّٚ ثٌضؼ١ّ١ٍز أَ ثٌّؤ١ِٕٓ ح

 
 

 ثٌؼٕٛثْ ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ
ثٌضىٍفز دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕٗ

 ١ٍؼش فٌح ثٌغجٜٔٛ ثٌٕٚجػٝ ٌٕق
 4.722 ٢ِٕمز ث١ٌْٛف ٌٕق

 ثٌْالَ عجٜٔٛ ٕٙجػٝ ٠ّٚ
 3.772 ِقٌَ ده ٠ّٚ

٠ّٚ 
ثٌٖج١ذٝ ثٌغجٜٔٛ ثٌٕٚجػٝ 

 ث١ٌّىج١ٔى١ز

 2.217 ٕجًع لٕجي ث٠ٌِْٛ دجٌٖج١ذٝ

 ثالؽّجٌٝ
10.711 
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 اَجبساد فزع انهيئخ انعبيخ نألثُيخ انتعهيًيخ (تبثع)
 اَجبسات أعًبل انصٛبَة 

  يه10.5ٌٕٛثئجًبنٙ جكهفة  (يذرسة37)يذارص صُذٔق دعى انحعهٛى عزح انًذٚزٚة عذد 

 

 ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ  ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ

 ثٌّٕضَر

 ػٍٝ دٓ أدٝ ١جٌخ

 ثٌؾٌّن

 ثّّجػ١ً ٙذٌٜ ثالدضوثة١ز ٗ

 أفّو ػذٛه ح فٕفٝ ِقّٛه ع ٗ دٕجس

 لجُّ أ١ِٓ ع دٕجس ػذوٖ ِذٌٚن ػذوٖ ِقؾٛح

 ث١ٌّٖٕز ثٌذق٠ٌز ثالدضوثة١ز ٗ

 غٌح

 ثٌؼٌٚدز ثالدضوثة١ز ٗ

 ٙالؿ ثٌو٠ٓ ح صق١ْٓ ثٌٚقز ثٌمو٠ّز

 ٌٕق

 ثٌمذجًٜ ع دٕجس إٌٔف ثٌنٛثؽٗ ثالدضوثة١ز

 ١ِٕج ثٌذًٚ ع دٕجس ثال٠ٌث١ّ١٘ز ع ٗ دٕجس

 ث١ٌْٛف ثالدضوثة١ز

 ثٌؼج٠ٌِز

 فٌهُٚ ث١ٌٌّْٜ ثالدضوثة١ز

 ٢ِٚفٝ ثٌؾذ١ٍٝ. ه.أ ثًٌٌِ ث١ٌٌّٜ

 ثالػوثه٠ز (ثٌموُ)ثٌقظ١ٌر  فؾٌ ثٌٕٛثص١ز ثالدضوثة١ز ٗ

ػٌّ دٓ ثٌن٢جح ثالدضوثة١ز 
 ثٌّٖضٌوز 

 

 فٍّٕؼ ثالدضوثة١ز

ٌِوَٚ ِو٠ٕز دٌػ 
 ثٌؼٌح

 ثٌم٠ٌز ثٌٌّو٠َز دجٌذٕؾٌ

 7دٕؾٌ  مجٌو دٓ ث١ٌٌٛو ثالدضوثة١ز ٗ

  ثالدضوثة١ز17دٕؾٌ  ٕٛوش ثالدضوثة١ز ثٌضؾ٠ٌذ١ز

 19دٕؾٌ  ػذوثهلل ثٌٕو٠ُ ثالػوثه٠ز د١ٕٓ

٠ّٚ 

 ١5ٍّذجس ثٌٌٕٚ ِق٢ز  ثٌغمجفز ثالدضوثة١ز 

 ٔؾغ ثٌؼمجًٜ ثالدضوثة١ز ثٌؼ٢ج٠ًٓ ع ٗ دٕجس

 ٢ِٚفٝ ثّّجػ١ً ثٌؼ٢ج٠ًٓ ع د١ٕٓ
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 يشزوعبد انهيئخ انعبيخ نألثُيخ انتعهيًيخ ثبإلسكُذريخ
 َٔسجة انحُفٛذ ٔانًعٕقبت 

 فٙ يجبل االَشبء انجذٚذ ٔ انحٕسع ٔانحعهٛة

 ٔذير ِنضٌٚر ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ
ثٌضىٍفز دجألٌف 

 ؽ١ٕٗ
ْٔذز 
 %ثٌضٕف١ي

 ثٌّؼٛلجس

 ثٌّٕضَٖ
مٍف ٌِوَ 
ثٌضو٠ًخ 
 صؾ٠ٌذٝ

 الصٛؽو 90 9445 إٖٔجء ِوًّز صؾ٠ٌذٝ

 ٌٕق 

 ثٌذْضجْ ح
ثفالي وٍٝ ٌّوًّز 

 ثٌذْضجْ
 الصٛؽو 90 2940

 ث٠َ٠ِ ط دٕجس
صؼ١ٍز ه٠ًٚٓ دّوًّز 

 ث٠َ٠ِ
867.177 87 

ؽجًٜ هفغ 
 ثألػّجي

٠ّٚ 
ل٠ٌز ثٌٌٚٝز 

 ح
صؼ١ٍز هًٚ دّوًّز 

 ثٌٌٚٝز
305.838 85 

صؼغٌ ِمجٚي 
 ٚؽجًٜ ثٌْقخ

 ثٌؾٌّن
ًفؼش 

 ثٌؾ٠ًّٛٙز
 10 2203.31 ثفالي وٍٝ ٌٍّوًّز

ِضٛلف ٌق١ٓ 
 ٔٙٛ ثٌضٌثم١٘

 غٌح

وذِ ثٌم٢ٓ ع 
 دٕجس

 إٖٔجء ؽو٠و ٌٍّوًّز
 

 82 ِٕقز إِجًثص١ز
ؽجًٜ هفغ 

 ثألػّجي

 ثالّالَ ح
صّٛغ دّوًّز ثالّالَ 

 ح
2244.86 40 

ؽجًٜ هفغ 
 ثألػّجي

ٌِوَ 
ِٚو٠ٕز دٌػ 

 ثٌؼٌح

 ّالِز فؾجٍٜ
 إٖٔجء ؽو٠و ٌٍّوًّز

 
 90 ِٕقز إِجًثص١ز

ؽجًٜ هفغ 
 ثألػّجي

ٔؾغ ث١ٌٖل 
 ػذو ثٌف١ًٞ

 إٖٔجء ؽو٠و ٌٍّوًّز
 

 80 ِٕقز إِجًثص١ز
ؽجًٜ هفغ 

 ثألػّجي

   18006.185 ثالؽّجٌٝ

 

 

 

 

 

 

 1/7/2015:ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌألد١ٕز ثٌضؼ١ّ١ٍز                          صج٠ًل ثٌذ١جْ :  ِٚوً ثٌذ١جْ 

 



(32) 
 

 يشزوعبد انهيئخ انعبيخ نألثُيخ انتعهيًيخ ثبإلسكُذريخ (تبثع ) 

 وَسجخ انتُفيذ وانًعىقبد 
 فٗ يجبل االَشبء انجذٚذ ٔ انحٕسع ٔانحعهٛة

 ٔذير ِنضٌٚر ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ
ثٌضىٍفز 

 دجألٌف ؽ١ٕٗ

ْٔذز 
ثٌضٕف١ي
% 

 ثٌّؼٛلجس

 ثٌّٕضَٖ 

مٍف ثٌٌأُ ثٌْٛهثء صؾ٠ٌذٝ 
 دٕجس

إٖٔجء ِوًّز 
 صؾ٠ٌذٝ

 ٌُ ٠ذوأ 9851
ٔٙٛ ثؽٌثءثس 

 ثٌضٌثم١٘

مٍف ثٌٌأُ ثٌْٛهثء صؾ٠ٌذٝ 
 د١ٕٓ

إٖٔجء ِوًّز 
 صؾ٠ٌذٝ

 ٌُ ٠ذوأ 11974
ٔٙٛ ثؽٌثءثس 

 ثٌضٌثم١٘

ثٌٌّفِٛز ثفْجْ مجٌو ٌٍضٌد١ز 
 ثٌنجٙز 

ثٖٔجء ؽو٠و 
 صٌد١ز مجٙز

 ٌُ ٠ذوأ 5673
ٔٙٛ ثؽٌثءثس 

 ثٌضٌثم١٘

 ٌٕق

 ٌُ ٠ذوأ 8866 إٖٔجء ؽو٠و  ٌٍضؼ١ٍُ ثألّج1ّٝأًٛ ثٌؼٛث٠و 
ٔٙٛ ثؽٌثءثس 

 ثٌضٌثم١٘

 ٌِٖٚع ٔجٌٙ ٌٍضؼ١ٍُ ثألّجّٝ 
صّٛغ دّوًّز 

 ٔجٌٙ
 ٌُ ٠ذوأ 3131

ٔٙٛ ثؽٌثءثس 
 ثٌضٌثم١٘

 ثٌضق٠ٌٌ صؼ١ٍُ أّجّٝ
صّٛغ دّوًّز 

 ثٌضق٠ٌٌ
 ٌُ ٠ذوأ 4152

ٔٙٛ ثؽٌثءثس 
 ثٌضٌثم١٘

ثٌضق٠ٌٌ ثٌضؾ٠ٌذ١ز ِٓ ثٌقٞجٔز 
 ٌٍغجٜٔٛ

إٖٔجء ِوًّز 
 صؾ٠ٌذٝ

 ٌُ ٠ذوأ 5128
ٔٙٛ ثؽٌثءثس 

 ثٌضٌثم١٘

 غٌح

 ثًٌٕٛ صؾ٠ٌذ١ز ٌٍضؼ١ٍُ ثألّجّٝ
صّٛغ دّوًّز 

 ثًٌٕٛ
 ٌُ ٠ذوأ 2526

ٔٙٛ ثؽٌثءثس 
 ثٌضٌثم١٘

ث١ٌْور ػجةٖز ثالدضوثة١ز 
 ثٌّٖضٌوز

 ٌُ ٠ذوأ 2297 ثفالي وٍٝ
ٔٙٛ ثؽٌثءثس 

 ثٌضٌثم١٘

 ٌُ ٠ذوأ 4019 إٖٔجء ؽو٠و  ثػوثه26.5ٜثّىجْ ثٌى١ٍٛ  ثٌؼؾّٝ
ٔٙٛ ثؽٌثءثس 

 ثٌضٌثم١٘

ٌِوَ 
ِٚو٠ٕز 
دٌػ 
 ثٌؼٌح

 ٌُ ٠ذوأ 4028 إٖٔجء ؽو٠و ٔؾغ ثٌٚقفجق ٌٍضؼ١ٍُ ثألّجّٝ
ٔٙٛ ثؽٌثءثس 

 ثٌضٌثم١٘

 ٌُ ٠ذوأ 4695 إٖٔجء ؽو٠و ثٌؾو٠ور (5)دٕؾٌ 
ٔٙٛ ثؽٌثءثس 

 ثٌضٌثم١٘

   66340 ثالؽّجٌٝ
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 إَجبساد انهيئخ انعبيخ نألثُيخ انتعهيًيخ ثبإلسكُذريخ(تبثع)
 فٙ يجبل االَشبء انجذٚذ ٔانحٕسع ٔانحعهٛة

 ثٌؼٕٛثْ  ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ
ثٌضىٍفز 

دج١ٌٍّْٛ 
 ؽ١ٕز

ػوه 
 ثٌفٚٛي

 ثٌّٕضَٖ 

 17 2.546 ثٌّٕضَر- ثٌّؼًّٛر ثٌذٍو  ػذجُ ثٌؼضٝ

 17 3.739 ِْجوٓ ّّجه أدٛل١ٌ ثٌّْجه ح

 22 3.361 (ث١ٌْٛف)ٓ ٕٙوٚق هػُ ثٌم٢ٓ  أفّو فْٓ ثٌذجلًٜٛ

 42 6.065 ٌٕوز ثٌىضجْ ٓ ٢ِٚفٝ وجًِ ِقّو ثٌذٌثهػٝ

 28 6.022  ث١ٌْٛف لذٍٟ–ثٌٌأُ ثٌْٛهثء  أفّو فضقٝ ًٌّٚ

 30 ِٕقٗ إِجًثص١ز  (فؾٌ ثٌٕٛثص١ٗ)ثٌؼٛث٠و  أًٛ ثٌؼٛث٠و ط ٌٕق

 ثالّىٕوًثٔٝ أّجّٝ ٠ّٚ
ٓ ثٌظجٌ٘ ِقٌَ ده دٛث١ٌٕٛ 

 ثالّىٕوًثٔٝ
0.264 3 

 ثٌؼؾّٝ

 25 2.609  ِْجوٓ أٜ ؽٝ–ثٌٙجٔٛف١ً  فْٓ ػذجُ فٍّٝ ط

 16 1.543 ثٌذ٢١جٓ- ثٌٕٚجػجس ثٌٚغ١ٌر  فْجْ دٓ عجدش

  ط26.5ن 
 ٠ٌ١ك ثّىٕو٠ًز 26.5 ن–ثٌؼؾّٝ 

 ٢ٌِٚؿ
3.047 12 

 16 3.394  ٠ٌ١ك ثّىٕو٠ًز ٢ٌِٚؿ31ن  ثدضوثة31ٝن 

 7 صذٌع  33 ن –٠ٌ١ك ٢ٌِٚؿ ثّىٕو٠ًز  ًف١ور ثالّال١ِز ثٌؼج٠ٌِز

دٌػ 
 ثٌؼٌح

 18 8.330  ِو٠ٕز دٌػ ثٌؼٌح–ثٌّؾجًٚر ثألٌٚٝ  ثٌّضفٛل١ٓ

 253 40.82 ثإلؽّجٌٟ
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 يشزوعبد انهيئخ انعبيخ نألثُيخ انتعهيًيخ ثبإلسكُذريخ
 َٔسجة انحُفٛذ ٔانًعٕقبت 

 فٗ يجبل االَشبء انجذٚذ ٔ انحٕسع ٔانحعهٛة

 

  

 ثٌقٝ
ثُّ 

 ثٌّوًّز
 ٔذير ِنضٌٚر

ثٌضىٍفز دجألٌف 
 ؽ١ٕٗ

ْٔذز 
ثٌضٕف١ي
% 

 ثٌّؼٛلجس

 ثٌّٕضَٖ
مٍف ٌِوَ 
ثٌضو٠ًخ 
 صؾ٠ٌذٝ

 الصٛؽو 90 9445 إٖٔجء ِوًّز صؾ٠ٌذٝ

 ٌٕق 

 ثٌذْضجْ ح
ثفالي وٍٝ ٌّوًّز 

 ثٌذْضجْ
 الصٛؽو 90 2940

ث٠َ٠ِ ط 
 دٕجس

صؼ١ٍز ه٠ًٚٓ دّوًّز 
 ث٠َ٠ِ

 ؽجًٜ هفغ ثألػّجي 87 867.177

٠ّٚ 
ل٠ٌز ثٌٌٚٝز 

 ح
صؼ١ٍز هًٚ دّوًّز 

 ثٌٌٚٝز
305.838 85 

صؼغٌ ِمجٚي ٚؽجًٜ 
 ثٌْقخ

 ثٌؾٌّن
ًفؼش 

 ثٌؾ٠ًّٛٙز
 10 2203.31 ثفالي وٍٝ ٌٍّوًّز

ِضٛلف ٌق١ٓ ٔٙٛ 
 ثٌضٌثم١٘

 غٌح

وذِ ثٌم٢ٓ 
 ع دٕجس

 إٖٔجء ؽو٠و ٌٍّوًّز
 

 ؽجًٜ هفغ ثألػّجي 82 ِٕقز إِجًثص١ز

 ؽجًٜ هفغ ثألػّجي 40 2244.86 صّٛغ دّوًّز ثالّالَ ح ثالّالَ ح

ٌِوَ 
ِٚو٠ٕز 
دٌػ 
 ثٌؼٌح

ّالِز 
 فؾجٍٜ

 إٖٔجء ؽو٠و ٌٍّوًّز
 

 ؽجًٜ هفغ ثألػّجي 90 ِٕقز إِجًثص١ز

ٔؾغ ث١ٌٖل 
 ػذو ثٌف١ًٞ

 إٖٔجء ؽو٠و ٌٍّوًّز
 

 ؽجًٜ هفغ ثألػّجي 80 ِٕقز إِجًثص١ز

   18006.185 ثالؽّجٌٝ
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 هبخن أىجبزي اشن الهشخشفى أو الوحدث الضحيج الحى

 خن شراء هكيف للشن الضيدليج لحفظ الطعون هىطلج الهىخزث الطتيج  الهىخزي

    شرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

أجهزث )خن شراء أجهزث طتيج لوحداح طة االشرث  هىطلج شرق الطتيج
 ( أجهزث ىيوتوليزر –رشن كمة 

 خن شراء هكيف لضيدليج الوحدث لحفظ األدويج  الوحدث الضحيج تبكوس

 وشط

خن خرهين شور الهشخشفى وشراء خوريدخجهيزاح طتيج  هشخشفى الحهيبح 
 لوحدث العىبيج الهركزي

شراء هعداح وهشخمزهبح لخىفيذ شتكج الهيبي والحريق  هشخشفى الرهد العبن 
 تبلهشخشفى 

 غرة 

احالل الهضعد الكهرتبئى ذن شراء وخوريد جهبز  هشخشفى أطفبل فوزي هعبذ
 األوخوكالف وجبري شراء الهولد الكهرتبئى

 خن شراء وخوريد خجهيزاح لمهدرشج  هشخشفى الجههوريج العبن

خجهيز هدرشج الخهريط تهشخشفى 
 دار اشهبعيل 

خن الخعبكد عمى خجهيز الهركز الخخضص الجديد 
 تبلهشخشفى 

 أحالل وخجديد شتكج الكهرتبء  - هشخشفى العبهريج العبن  العبهريج 
 خىفيذ عهميج شتكج هكبفحج الحريق  -

 رفع كفبءث الهشخشفى  -
هركز وهديىج  
 ترر العرة 

 خىفيذ شتكج غبزاح طتيج  - هشخشفى ترر العرة 
 شراء وخوريد أجهزث طتيج لمهعهل  -

هشخوي 
 الهحبفظج 

ذالجج لحفظ الطعون لموحداح  (20)شراء وخوريدعدد  شمشمج الختريد 
 الضحيج وهكبخة الضحج  

 فضول جديدث  3خجهيز عدد  
 هدارس الخهريط 

 فضول جديدث تهدارس 3خضىيع أذبد لعدد 
  ( أتوكير – رأس الخيو –أتوكير  )الخهريـــــط 

 

  

 1/7/2015: يدٍرٍج اهضئوً اهصضٍج                     خبرٍخ اهتٍبً : يصدر اهتٍبً 

 
 

 ٘يٖ ثٌٌّٖٚػجس صضُ ِٓ ١َِث١ٔز ثٌٍٛثًر ٚصمَٛ ثهثًر ثٌضن٠١٢ ٚثٌّضجدؼز دجٌّو٠ٌ٠ز دّضجدؼز ثٌضٕف١ي فم٠
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 تبثع اَجبساد يذيزيخ انشئىٌ انصحيخ فً انًشزوعبد الستثًبريخ

 اهضي
أشى 

 اهيشخضفي
االؼخيبد تبهيوٍوً 

 سٌٍج
اهيٌصرف 

 تبهيوٍوً سٌٍج
 يوكف اهخٌفٍذ

 اهؽسيي
يشخضفي 
 اهؽسيي

50.249 13 
خى هدى اهيشخضفي وخشوٍى اهيوكػ 
وأؼيبل اهضفر هؽيل االشبشبح 

 وسبرً اهيخبتؽج

 اهؽبيرٍج
يشخضفي 
اهؽبيرٍج 

 اهؽبى
4.703 

ٍخى اهصرف 
 تيؽرفج اهوزارث

خى االٌخهبء يً أؼيبل رفػ اهنفبء 
 %100تٌشتج 

   54.952 اإلسيبهٌ

 

 

 اَجبساد يذيزيخ انشئىٌ انصحيخ

 في يجبل وحذاد انزعبيخ انصحيخ األونيخ

 

 ِٛلف ثٌض٠ٛ٢ٌ ثُّ ثٌٛفور ثٌقٝ

ســبرً االٌخهــبء يـــً أدخـبل   1وضدث اتٍس  ضرق
 اهيرافـــــق 

  ( اهصرف اهصضي –اهيٍبث–اهنهرتبء  )

 اهؽبيرٍج 

خى االٌخهبء يً أؼيبل اهتٌبء يً اهذالد سهبح  وضدث كرٍج األشد 
 % 80وتبكي اهسهج اهراتؽج تٌشتج 

 % 80خى االٌخهبء يً األؼيبل تٌشتج   2وضدث كرٍج ظٍتج 
 % 80خى االٌخهبء يً األؼيبل تٌشتج  وضدث كرٍج اهؽراق 
 خى اصدار كرار خريٍى هووضدث  وضدث نٌٍز يرٍوظ 

 سبرً خظوٍر اهيرنز يرنز ظتي ترر اهؽرة  يرنز ويدٌٍج ترر اهؽرة 

 1/7/2015: يدٍرٍج اهضئوً اهصضٍج                     خبرٍخ اهتٍبً : يصدر اهتٍبً 
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  يجبل اَجبس انطزق انًزصىفخفي

 ثٌقٝ
ػوه 

 ثٌٖٛثًع
 صج٠ًل ثٌٕٙٛ

ثٌضىٍفز دجألٌف 

 ؽ١ٕٗ

ٔٛع 

 ثالػضّجهثس

 8212.799 20/4/2015 5 ثٌّٕضَٖ أٚي

 ثٌّقجفظز

 3176.239 24/2/2015 28 ثٌّٕضَٖ عجْ

 8644.873 6/4/2015 10 ٌٕق

٠ّٚ 30 22/2/2015 3620.492 

 2629.725 2/2/2015 41 ثٌؾٌّن

 2648.920 10/2/2015 24 غٌح

 3797.833 9/3/2015 17 ثٌؼؾّٝ

 7462.769 29/3/2015 6 ثٌؼج٠ٌِز

 3204.845 18/1/2015 31 ٌِوَ ٚ ِو٠ٕز دٌػ ثٌؼٌح

 43398.495  192 ثالؽّجٌٝ
 

 

 

 جبثع اَجبسات يذٚزٚة انغزق
 فٗ يجبل انغزق انجبرٖ رصفٓب

 ػوه ثٌٖٛثًع ثٌقٝ
ثؽّجٌٝ 

 ثال١ٛثي
 ٔٛع ثالػضّجهثس

  و3.5ُ 2 ثٌّٕضَر

 

ِٕجلٍز ِٓ 

ثٌّقجفظز ٠ٌ١ك 

 أد١ِ دقٝ ٠ّٚ

 

  

  

 1/7/2015: يدٍرٍج اهظرق واهٌلل  خبرٍخ اهتٍبً :  يصدر اهتٍبً 
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 في يجبل إسانخ انتعذيبد عهً األراضي انشراعيخ

 

 

 

 

 

 

 

 ثٌقٝ 

ْٔذز ثٌّٕفي  ِجٌُ ٠ضُ صٕف١يٖ ِجصُ إٍثٌضٗ فجالس ثٌضؼوٜ
ٌألؽّجٌٝ 

 ػوه %
 ثٌّْجفز

 ُ    ق      ف
 ػوه

 ثٌّْجفز
 ُ    ق      ف

 ػوه
 ثٌّْجفز

 ُ      ق       ف

 11 180       -       2 1685   45    11     11 213 11153   13 1898 ثٌّؼًّٛر

 33 118       3     12 530   62        -      7 259 180    3    19 789 م١ًٕٛو

إٙالؿ 
 ًٍثػٝ

1156 18    18  41   239 3      14     18 917 15     4       23 21 

 6 23     12    11 475 15     14      6 29 39    2    17 504 ثٌؼج٠ٌِز

ٌِوَ ٚ 
ِو٠ٕز 
دٌػ 
 ثٌؼٌح

103 13   14    6 19 6       2-        84 7       12      6 18 

 17 279      8     23 3691 141    18      9 759 421    3     8 4450 ثإلؽّجٌٟ
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 إَجبساد يذيزيخ انشراعخ في يجبل يكبفحخ سىسخ انُخيم انحًزا

  

 

 ف403ٟ   13 دئؽّجٌٝ ِْجفز 2014فٌٚ صمو٠ٌ ثٌٕن١ً ثٌّؾّغ ٚ ثٌّٖضش ٌؼجَ  -

 وؾُ ٚؽٍّز ثٔضجػ 100 ٔنٍز دّض٠ّٛ ثٔضجػ 22268 (إٔجط)إؽّجٌٝ ثٌٕن١ً ثٌّؾّغ  -

22226.8 ٓ١ . 

 وؾُ ٚؽٍّز ثٔضجػ 80 ٔنٍز دّض٠ّٛ ثٔضجػ 58328 (إٔجط)إؽّجٌٝ ثٌٕن١ً ثٌّٖضش  -

4453.5 ٓ١ . 

 

  

 إػوثَ دجٌوفٓ ػالػ ِٛٝؼٟ ًٓ ٚلجةٟ ِٓ لذً ثٌّو٠ٌ٠ز

  ٔنٍز7  ٔنٍز190  ٔنٍز1834

  ٔنٍز5  ٔنٍز55  ٔنٍز384

  ٔنٍز13  ٔنٍز81  ٔنٍز610

  ٔنٍز2  ٔنٍز194  ٔنٍز1341

  ٔنٍز4  ٔنٍز217  ٔنٍز731

  ٔنٍز2  ٔنٍز124  ٔنٍز684

  ٔنٍز4  ٔنٍز77  ٔنٍز1065

  ٔنٍز1  ٔنٍز80  ٔنٍز2201

  ٔنٍز3  ٔنٍز17  ٔنٍز505

 -  ٔنٍز 136  ٔنٍز1438

  ٔنٍز1  ٔنٍز17  ٔنٍز622

  ٔنٍز5 ٔنٍز265  ٔنٍز1391

  ٔنٍز47  ٔنٍز1287  ٔنٍز12806ثٌؾٍّز 
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 تقذيز انًحبصيم انشتىيخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إؽّجٌٝ ثالٔضجػ ِض٠ّٛ ثإلٔضجػ  ثٌٛفور ثٌّْجفز دجٌفوثْ ثٌّقٚٛي

  أًهح1388324  أًهح16.8 82652 لّـ

  أًهح17347  أًهح8.7 1990 ٕؼ١ٌ

  5387ٓ١  7.5ٓ١ 717 فٛي أمٌٞ

  أًهح39582  7.7ٓ١ 5158 فٛي ؽجف

  2876ٓ١ (ٍْٚ ثٌقٖٗ)ف/ 5ٓ١ 2870 د١ٌُّ صق٠ٌٔ

  أًهح164167  20.8ٓ١ 7904 دٕؾٌ ّىٌ

  أًهح6421  8.4ٓ١ 767 دًٚ

  أًهح2458 ١ٓ 6 410 عَٛ 

 إٔٙجف ِنضٍفز 17449 مٌٞ ٕض٠ٛز

  122474ٓ١  11.4ٓ١ 10739 د٢ج١ِ ٕض٠ٛز

  و73330ٍٛ  و4074ٍٛ 18 ثٌٍٛف

 ثٌذ١ٌُّ ثٌّْضو٠ُ 
 (ػوه ثٌقٖجس  )

 ------  ١ٓ ِض٠ّٛ ثٌق6ٖٗ 18468
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 تىسيع انشيبو انًُشرع 

 

 ثٌؾٙز ثإلهثًر
ثٌَِجَ 
 ثٌىٍٝ

دًٛ 
 ِٕٚجفغ

ِذجٔٝ 
 ٚإٕغجالس

دًٛ 
 ِؤلش

إؽّجٌٝ ٍِجَ 
 ًَِٕع

إهثًر 
ثٌؼج٠ٌِز 
 ثًٌَثػ١ز

 40609 --- 201 367 41177 ؽّؼ١ز ثالةضّجْ ثًٌَثػٝ

 125 ---- ----- 14879 15004 (صؼ١ٌّ ثٌٚقجًٜ)١٘تجس 

 17455 --- 108 450 18013 ثّضٚالؿ ٢ِٕمز ٠ٌِٟٛ

 18420 --- 85 24064 20969 ٢ِٕمز ثٌٕٙٞز

 14931 --- --- --- 14931 ِْضغٌّٜ ثٌذٕؾٌ

 4187 --- --- 364 4551 ِْضغٌّٜ غٌح ث٠ٌ٢ٌك

 95727 --- 394 18524 114645 إؽّجٌٝ إهثًر ثٌؼج٠ٌِز

إهثًر 
دٌػ 

 ثٌؼٌح    

 8732 --- 215 380 9327 ثةضّجْ

 11219 --- --- 2981 14200 ؽّؼ١جس ثّضٚالؿ

 25689 --- ---- ---- 25689 لٌٜ ثٌذٕؾٌ

 ---- 23000 ---- --- 23000 ِْجفجس لجدٍز ٌالّضٚالؿ

 45640 23000 215 2361 72216 إؽّجٌٝ إهثًر دٌػ ثٌؼٌح

إهثًر 
م١ًٕٛو 
 ثًٌَثػ١ز

 1576 ---- 1847 99 3522 ثةضّجْ

 194 --- 119 27 350 إٙالؿ ثالّىٕو٠ًز

 2585 --- 1870 509 4964 إٙالؿ أد١ِ

 6294 --- 355 290 6939 (ثِضوثه أد١ِ )ثّضٚالؿ 

 120 --- ---- 80 200 ١٘تجس

 10769 --- 4191 1015 15975 إؽّجٌٝ إهثًر م١ًٕٛو

إهثًر 
ثٌّؼًّٛر 
 ثًٌَثػ١ز

 7739 ---- 1908 27 9674 ثةضّجْ

 658 ---- 418 79 1155 إٙالؿ

 171 ---- --- 30 201 ١٘تجس

 8568 --- 2326 136 11030 إؽّجٌٝ إهثًر ثٌّؼًّٛر
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 إدارح انًعًىرح انشراعيخ

 َشبط اإلحصبء

 :يحبصٛم شحٕٖ 

 

 :خضز شحٕٖ 

 

 إدارح خىرشيذ انشراعيخ
 

 

 

2014/2015 

 ؽٍّز ثالٔضجػ  ِض٠ّٛ ثإلٔضجػ فوثْ/ ِْجفز  ثُّ ثٌّقٚٛي

  أًهح594 18 33 ٕؼ١ٌ

  أًهح5416 17.7 306 لّـ

  322ٓ١ 7 46 د٢ج١ِ

  دج5082ٓ٢ٌ 5.5 924 ( فٖز 6-4ِٓ  )د١ٌُّ ِْضو٠ُ 

  35ٓ١ 5 7 فٛي أمٌٞ

2014/2015 

 ؽٍّز ثالٔضجػ  ِض٠ّٛ ثإلٔضجػ فوثْ/ ِْجفز  ثُّ ثٌّقٚٛي

 3552 12 269 ١ّج١ُ

 91 7 13 دجىٔؾجْ

 105 1 35 دموِٚٔ

 451 10 41 دٕؾٌ

 90 1 30 ؽٌؽ١ٌ

 96 8 12 مِ

 3552 12 296 ١ّج١ُ

 45 5 9 فٍفً

 2184 13 168 لٕذ٠١

 5984 17 352 ؤٌخ

 1218 7 174 وّٛز

 900 10 90 ٌفش

 90 1 45 (فٖز2)ٍّك 

1/7/2015ّ:ّّمدوروةّالزراسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتاروخّاليقانّ:ّمصدرّاليقانّ
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 :يحبصٛم شحٕٖ 

 

 

 :خضز شحٕ٘ 

 

 

 

2014/2015 

 فٍّز ثالٔضجػ دج٢ٌٓ ِض٠ّٛ ثإلٔضجػ فوثْ/ ِْجفز  ثُّ ثٌّقٚٛي

 --- --- ف صؾجًح75 ٕؼ١ٌ

  أًهح45846 18 2547 لّـ

  22182ٓ١ 11.5 1929 د٢ج١ِ

  660ٓ١ 6.9 95 فٛي أمٌٞ

  و57330ٍٛ 4.95 14 ٌٛف

2014/2015 

 فٍّز ثالٔضجػ دج٢ٌٓ ِض٠ّٛ ثإلٔضجػ فوثْ/ ِْجفز  ثُّ ثٌّقٚٛي

 1683 17 99 ١ّج١ُ

 1596 14 114 ٌفش

 16 8 2 دٍْز

 7312 16 457 لٕذ٠١

 9226 13.98 660 ؤٌخ

 256 8 32 وّٛز

 2350 10 235 مٌٕٛف

 3304 8 413 ّذجٔل

 336 8 42 مِ

1/7/2015ّ:ّّمدوروةّالزراسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتاروخّاليقانّ:ّمصدرّاليقانّ

 

1/7/2015ّ:ّّمدوروةّالزراسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتاروخّاليقانّ:ّمصدرّاليقانّ
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 َشبط انجسبتيٍ ادارح انعبيزيخ 
 : انًحبصٛم انشحٕٚة

 

 

 :خضز شحٕٖ 

 

 

 ؽٍّز ثالٔضجػ ِض٠ّٛ ثإلٔضجػ ِْجفز ثُّ ثٌّقٚٛي

  أًهح9994 8.3 1206 ثٌٖؼ١ٌ

  96418ٓ١ 11.4 8468 د٢ج١ِ

 --- 5 2870 ؿ3-2د١ٌُّ صق٠ٌٔ 

  22376ٓ١ 8.3 2700 فٛي ؽجف

  6214ٓ١ 8.4 740 دًٚ

  2413ٓ١ 6 402 عَٛ

  129368ٓ١ 21.6 6000 دٕؾٌ ثٌْىٌ

  4142ٓ١ 8 515 فٛي أمٌٞ

  أًهح923812 18.4 50162 لّـ

2014/2015 

 ؽٍّز ثالٔضجػ دج٢ٌٓ ِض٠ّٛ ثإلٔضجػ فوثْ/ ِْجفز  ثُّ ثٌّقٚٛي

 3557 7 508 وّٛز

 3540 5 708 دٍْز

 1274 2.5 510 فج١ٌٛٙج

 20224 7 2889 مٌٕٛف

 46066 15 3071 ؤٌخ

 36613 17 2154 لٕذ٠١

1/7/2015ّ:ّّمدوروةّالزراسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتاروخّاليقانّ:ّمصدرّاليقانّ

 

1/7/2015ّ:ّّمدوروةّالزراسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتاروخّاليقانّ:ّمصدرّاليقانّ
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 َشبط اإلحصبء ادارح ثزج انعزة

 :انًحبصٛم انشحٕٚة 

 

 

 :خضز شحٕ٘ 

 

 

 ؽٍّز ثالٔضجػ ِض٠ّٛ ثإلٔضجػ ِْجفز ثُّ ثٌّقٚٛي

  أًهح6152 9 751 ثٌٖؼ١ٌ

  دج52045ٓ٢ٌ 7 7435 ؿ5-3د١ٌُّ ِْضو٠ُ 

  أًهح413250 13.9 29637 لّـ

  34799ٓ١ 18.3 1904 دٕؾٌ ثٌْىٌ

  17206ٓ١ 7 2458 فٛي ؽجف

  702ٓ١ 7.6 27 دًٚ

  550ٓ١ 5.5 100 فٛي أمٌٞ

  45ٓ١ 5.6 8 ثٌغَٛ

  3552ٓ١ 12 296 ثٌذ٢ج١ِ

2014/2015 

 ؽٍّز ثالٔضجػ دج٢ٌٓ ِض٠ّٛ ثإلٔضجػ فوثْ/ ِْجفز  ثُّ ثٌّقٚٛي

 169 2 84 دٍْز

 9562 6.5 1472 مٌٕٛف

 3028 319 218 ؤٌخ

 4268 13.05 327 ١ّج١ُ

 307 2.5 123 فج١ٌٛٙج

 3390 13.35 254 ثٌمٕذ٠١

1/7/2015ّ:ّّمدوروةّالزراسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتاروخّاليقانّ:ّمصدرّاليقانّ

 

1/7/2015ّ:ّّمدوروةّالزراسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتاروخّاليقانّ:ّمصدرّاليقانّ
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 ثٌٌّٖٚع ثٌقٝ
ثالػضّجه 

 دجألٌف ؽ١ٕٗ
ثٌٌّٕٚف دجألٌف 

 ؽ١ٕٗ
ْٔذز 
 ثالٔؾجٍ

 ثٌّٕضَٖ

ثفضضجؿ ِمٌ ؽو٠و ٌٛفور  -
 .ثٌق١ٛثٔجس ثأل١ٌفز 

 

16 
 

16 
 100% 

100% 

 5 5 .١ٙجٔز ٚفور ثٌذٌِٔ  -

٠ّٚ 

١ٙجٔز ّمف ِذٕٝ إهثًر  -
 .ثٌوٚثؽٓ 

 

12.5 
 

12.5 
 100% 

100% 

 46 46 .١ٙجٔز ٚص٠ٛ٢ٌ ٚفور ٠ّٚ  -

 ثٌؼج٠ٌِز

 .١ٙجٔز ٚفور فجًُ  -
 

9 
 

9 
 100% 

100% 
 16 16 .١ٙجٔز ٚفور فٕؾٌٜ  -

 %100 104.5 104.5  ثإلؽّجٌٟ

 
  

 1/7/2015: يدٍرٍج اهظة اهتٍظرً   خبرٍخ اهتٍبً :  يصدر اهتٍبً 
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  إَجبسِ يٍ انخغة االسحثًبرٚة ويب ت

 

 ٔٛع ثإلٔؾجٍ ثٌضىٍفز دجألٌف ؽ١ٕز  ثٌٌّٖٚع

 ثّضىّجي  505 ثّضىّجي صؾ١َٙثس ِمٌ ثٌّو٠ٌ٠ز

 ٢ّٔٝ  180  ٔجهٜ ثؽضّجػٟ عمجف4ٟص٠ٛ٢ٌ ػوه 

ص٠ٛ٢ٌ ٌِوَ ثػوثه أٌّ ِٕضؾز صجدغ ٌؾّؼ١ز 
 ثٌّذٌثس 

40  ٝ٢ّٔ 

 ثّضىّجي ِذجٔٝ 1000 إٖٔجء ٌِوَ ثالغجعز دجٌّىِ

  1725 ثإلؽّجٌٟ

 

 
 

 اَجبساد يذيزيخ انشئىٌ االجتًبعيخ (تبثع)
 فٙ يجبل انحًبٚة االجحًبعٛة 

 

 ثٌٌّٕٚف دجألٌف ؽ١ٕز  ػوه ثٌّْضف١و٠ٓ ثٌذ١جْ

 255102692 68896 ِْجػوثصّٞج١ٔٗ ٠ٌٕٙز

 6151360 21401 ِٕقز هًث١ّز

 827200 1983 ِْجػوثس هفؼز ٚثفور

 2624081 4938 لجْٔٛ ١فً

 514000 1396 (ِٚج٠ًف ؽٕجٍر )ػّالء ّٝجْ

 223650 83 ٔىذجس ػجِز

 82000 22 ٔىذجس فٌه٠ز

 265524983 98719 ثالؽّجٌٝ

 

  

 1/7/2015: ادارث اهضيبٍج تبهيدٍرٍج  خبرٍخ اهتٍبً :  يصدر اهتٍبً 
 

 

 1/7/2015: يدٍرٍج اهضئوً االسخيبؼٍج  خبرٍخ اهتٍبً :  يصدر اهتٍبً 
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 اَجبسات يذٚزٚة انشئٌٕ االجحًبعٛة (جبثع) 
 فٗ يجبل يزاكش اعذاد األسز انًُحجة 

 

 ثٌذ١جْ
إٔغجي 
 دٕجس

أ١ٌثف 
 ٕٙجػ١ز

 صٕؾ١و ٔؾجًر صؾ١ٍو ١ذجػز
أفي٠ز 
 ١ذ١ز

ؽٍٛه 
 ٚأفي٠ز

 ثالؽّجٌٝ آمٌٜ

 3565 84 8 18 3 131 6 65 66 3184 ػوه ثٌّضوًد١ٓ

 
 
 
 

 :صجدغ ثٔؾجٍثس ِو٠ٌ٠ز ثٌضٞجِٓ 
 
ٚظ١فز " 300"ٕٚذجح ثألٔو٠ز ثألؽضّجػ١ز ٚدؼٜ ثٌؾّؼ١جس أّفٌ ػٓ صٛف١ٌ فٛثٌٝ " أ٠ٌِىجٔج ٌٍٕٚجػجس ثٌغيثة١ز " ػمو دٌٚصٛوٛي  صؼجْٚ د١ٓ ٌٕوز  -1

 .ٚفٌٙز ػًّ ٌٙؤالء ثٌٖذجح ٠جٌٌٖوز 
د٢ج١ٔز ٚص٠ٍٛؼٙج ػٍٝ ثٌقجالس ثٌّٞج١ٔز ٚثألٌٚٝ دجٌٌػج٠ز ٚثٌقجالس ثٌفم١ٌر ػٓ ٠ٌ١ك ثٌٛفوثس ثالؽضّجػ١ز ِٚؤّْز ثٌضىجفً  ( 5000)صود١ٌ ػوه  -2

 .ثالؽضّجػٝ 
ِٓ مالي ػمو ٔوٚثس ًٚٚٓ ػًّ ٌٚمجءثس دجإلٝجفز إٌٝ ثإلٌٕثف ِٚضجدؼز فٚٛي ِقٛ ثأل١ِز " ِقٛ ثأل١ِز " ثٕضٌثن ثٌّو٠ٌ٠ز فٝ ثٌمٞجء ػٍٝ ِٖىٍز  -3

 .ثٌٍّقمز دجٌؾّؼ١جس ثٌن٠ٌ١ز دجٌّٖجًوز ِغ ١٘تز صؼ١ٍُ ثٌىذجً 
٠ٌٍٚر ثٌضٞجِٓ / ٚثفضضجؿ ٌِوَ ٔج٠ً ؽٌٚح ٌضؤ١ً٘ ثٌٌّأر ثٌّؼ١ٍز صقش ًػج٠ز ِؼجٌٝ ث١ٌْور "  ٌِٖٚع ثٌّوًّز هثمً ثٌّٕٚغ " ثالٕضٌثن فٝ ِذجهًر  -4

 .ِقجفظ ثالّىٕو٠ًز  / ثالؽضّجػٝ  ِٚؼجٌٝ ث١ٌْو 

  

 1/7/2015: يؤششج اهخأهٍل االسخيبؼي   خبرٍخ اهتٍبً + ادارث األشر اهيٌخسج :  يصدر اهتٍبً 
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 اَجبسات يذٚزٚة انشئٌٕ االجحًبعٛة (جبثع)
 فٙ يجــــــبل يزكــــــش انحكٕٚـــــــٍ انًُٓٙ

 

 ثٌٌّوَ

 ػوه ثٌّضوًد١ٓ فٝ ثأللْجَ

 وٌٙدجء ١ذجػز
مٌث١ز ٚ 

 دٌثهر
 ٌقجَ

 أ١ٌِٛضجي
 إٔغجي دٕجس ه٘جٔجس ٔؾجًر أعجط

 - - - ٌِوَ صى٠ٛٓ ِٕٟٙ ٕوُ
3 
 

8 - 104 

 - - - 8 5 7 - ٌِوَ صى٠ٛٓ ِٕٟٙ ثٌّذٌثس

 4 - 1 - - - - ٌِوَ صى٠ٛٓ ِٕٟٙ ٢ِٚفٝ وجًِ

 - - 11 - - - - ٌِوَ صى٠ٛٓ ِٕٟٙ ١ّوٜ دٌٖ

 - - - - - - 10 ِؾّغ ثٌوفجع ثالؽضّجػٟ

 - 4 7 - - - - هثً ثٌضٌد١ز ثالؽضّجػ١ز

 108 4 27 11 5 7 10 ثإلؽّجٌٟ

 

 1/7/2015: ادارث اهدفبغ االسخيبؼٌ  خبرٍخ اهتٍبً + ادارث اهخنوًٍ اهيهٌٌ :  يصدر اهتٍبً  
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 اَجبسات يذٚزٚة انشجبة ٔانزٚبضة

 ثهثًر ثٌّٕٖآس ٚ ثٌضؾ١َٙثس

 ص٠ٛ٢ٌ ٌِثوَ ثٌٖذجح

 ثُّ ثٌٌّٖٚع
 ثالػضّجه

 دجألٌف ؽ١ٕٗ
 ثٌّالفظجس ثٌض٠ًّٛ ثٌقٝ ثٌضجدغ ٌٗ

 ثٌّٕضَٖ   80 ص٠ٛ٢ٌ ٌِوَ ٕذجح ١ّْٛٛ

ِو٠ٌ٠ز ثٌٖذجح 
 ٚ ث٠ٌٌجٝز

 صُ ثالّضالَ ثالدضوثةٝ

 صُ ثالّضالَ ثالدضوثةٝ ٌٕق 120 1ثّضىّجي ًّٛ ٌِوَ ٕذجح أد١ِ 

ص٠ٛ٢ٌ ٌِوَ ٕذجح ػَدز ٔجهٜ 
 ث١ٌٚو

 صُ ثالّضالَ ثالدضوثةٝ ٠ّٚ 100

    300 ثالؽّجٌٝ

 

 

 جبثع اَجبسات يذٚزٚة انشجبة ٔانزٚبضة

 

 ص٠ٛ٢ٌ أٔو٠ز ٕؼذ١ز

 ثُّ ثٌٌّٖٚع
 ثالػضّجه

 (دجألٌف ؽ١ٕٗ)
 ثٌّالفظجس ثٌض٠ًّٛ ثٌقٝ 

 ثٌّٕضَٖ 300 ص١ٌُِ ٔجهٜ أدٛ ل١ٌ ث٠ٌٌجٝٝ
ِو٠ٌ٠ز ثٌٖذجح 

 ٚث٠ٌٌجٝز

 صُ ثالّضالَ ثالدضوثةٝ

 صُ ثالّضالَ ثالدضوثةٝ ثٌّٕضَٖ 100 ص٠ٛ٢ٌ ٔجهٜ ثٌّٕضٌٚ ث٠ٌٌجٝٝ

 صُ ثالّضالَ ثالدضوثةٝ ٠ّٚ 175 ص١ٌُِ ٔجهٜ ٌؾٕز ثٌٕجٕت١ٓ

    575 ثالؽّجٌٝ

 
 

 1/7/2015:ِو٠ٌ٠ز ثٌٖذجح ٚث٠ٌٌجٝز                          صج٠ًل ثٌذ١جْ :  ِٚوً ثٌذ١جْ 

 

 1/7/2015:ِو٠ٌ٠ز ثٌٖذجح ٚث٠ٌٌجٝز                          صج٠ًل ثٌذ١جْ :  ِٚوً ثٌذ١جْ 
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 اَجبسات يذٚزٚة انشجبة ٔانزٚبضة (جبثع)
 ثهثًر ثٌّٕٖآس ٚ ثٌضؾ١َٙثس

 ثُّ ثٌٌّٖٚع
 ثالػضّجه

 
 ثٌٌّٕٚف

 ثٌّالفظجس ثٌض٠ًّٛ ؽٙز ثٌضٕف١ي

ػًّ دٛثدز إٌىض١ٌٔٚز 
ٚثّض١فجء ثٕضٌث١جس 

 هثٌضؤ١ِٓ ال ّضج
 ثالّىٕو٠ًز

1275000 420310 
ِو٠ٌ٠ز ثالّىجْ 

 ٚثٌٌّثفك

ٍٚثًر 
ثٌٖذجح 
 ٚث٠ٌٌجٝز

صُ ثالّضالَ 
 ثالدضوثةٟ

 
 اَجبسات يذٚزٚة انشجبة ٔانزٚبضة (جبثع)

 ثهثًر ثٌّٕٖآس ٚ ثٌضؾ١َٙثس

 ثٌٌّٖٚع ثٌقٝ
ثٌؾٙز 
 ثٌّٕفير

ثالػضّجه 
 دجألٌف ؽ١ٕٗ

ثٌٌّٕٚف 
 دجألٌف ؽ١ٕٗ

ْٔذز 
 %ثٌضٕف١ي 

 ثٌّٕضَٖ
 ـ صؼ١ٍز هًٚ دّذٕٝ ٔجهٜ ثٌّؼًّٛر
 ـ ٘وَ ٚص١ٌُِ ٌِوَ ٕذجح أدٛ ل١ٌ

 ـ ًّٛ ٌِوَ ٕذجح ثٌّؼًّٛر 

ِو٠ٌ٠ز 
ثٌٖذجح ٚ 
 ث٠ٌٌجٝز

360 380.782 100 

 ٌٕق
 ـ ص٠ٛ٢ٌ ٙجٌز ٔجهٜ ثًٌٌِ

ـ ثػجٔز إٖٔجة١ز ٔجهٜ صفض١ٔ ث١ٌْٛف 
 ٢ِٚفٝ وجًِ

ِو٠ٌ٠ز 
ثٌٖذجح 
 ٚث٠ٌٌجٝز

0  
 

٠ّٚ 
 ـ ثػجٔز ثٖٔجة١ز ٔجهٜ ٕذجح ثٌقٌٞر
. ـ  ص١ٌُِ ٚص٠ٛ٢ٌ ٙجٌز ثٌّٚجًػز َ 

 ٓ ثٌٌٕٚ
 215 فٝ ٠ّٚ 

ثالػضّجه دجٌىجًِ 
 ٌوٜ ثٌقٝ

25 

 ثٌؾٌّن
ثػجٔز ثٖٔجة١ز ٔجهٜ ثٌقو٠ظ ث٠ٌٌجٝٝ 

 ٓ ثألٔفٕٛٝ.  َ –
 0  

 

 100 84.505.79 150 فٝ غٌح ص٠ٛ٢ٌ ٚص١ٌُِ ٔجهٜ ث١ٌٌْ ث٠ٌٌجٝٝ غٌح

   0  ٓ ػٌثدٝ. ثػجٔز ثٖٔجة١ز َ  ثٌؼج٠ٌِز

ٌِوَ ِٚو٠ٕز 
 دٌػ ثٌؼٌح

  0  ثػجٔز ثٖٔجة١ز ٔجهٜ ثٌٛفجق
 

  465.287.79 725 ثإلؽّجٌٟ
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 اَجبسات يذٚزٚة انشجبة ٔانزٚبضة (جبثع)

 تُجيم يالعت

 ْٔذز ثٌضٕف١ي ثٌقٝ ثٌضجدغ ٌٗ ثُّ ثٌٌّٖٚع 

 8ٓ أد١ِ .َ -
 ٓ ثٌق٠ٌز.َ -

 %100 فٝ ٠ّٚ

 %100 فٝ ثٌؼؾّٝ ٓ أدٛصالس.َ -

 ٓ فجًُ.ـ َ
 ٓ ف١٢ٍْٓ. ـ َ

 %100 فٝ ثٌؼج٠ٌِز

 ٓ ثٌٛفجق.َ -
 ٕجٌؾ٠ٌٛر.َ -
 ٓ دٌػ ثٌؼٌح ثٌمو٠ُ. َ  -

 %100 دٌػ ثٌؼٌح

 ٓ ثدّّٛذً.َ -
 2ٓ ثد١ِ . َ  -

  دٌػ ثٌؼٌح
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(53) 
 

 

 

 

 فٙ يجبل عذد انًخبثش انحٙ جى اضبفحٓب

 ِالفظجس فٚز ثٌول١ك ػوه ثٌّنجدَ ثٌقٝ

 2/7/2014ِقٝ ِقّو ػذو ثٌؼجي ِقّو   وؾ100ُ ؽٛثي فٝ 5 1 ٌٕق

 
 
 

 جبثع اَجبسات يذٚزٚة انحًٍٕٚ

 فٗ يجبل عذد انجغبقبت انحًُٕٚٛة

 ػوه ثٌّْضف١و٠ٓ ػوه ثٌذ٢جلجس ثٌقٝ

 835114 231793 ثٌّٕضَر

 817577 218314 ٌٕق

٠ّٚ 169796 626982 

 218462 57145 ثٌؾٌّن

 462836 118405 غٌح

 202751 56709 ثٌؼؾّٝ

 396409 114554 ثٌؼج٠ٌِز

 66109 18164 ٌِوَ ٚ ِو٠ٕز دٌػ ثٌؼٌح

 3626240 984880 ثالؽّجٌٝ
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(54) 
 

 
 

 
 

 فٙ يجبل انحذرٚت اإلدارٖ
 

ّبقانّبالدوراتّالًىّمتّتـػقذهاّخارجّاملدوروة

ّ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ

 بقانّبالدوراتّاليتّمتّتـػقذهاّباملدوروةّ

 

  

 ػوه ثٌّضوًد١ٓ ػوه ثٌوًٚثس ثٌؾٙز

 7 7 ِو٠ٌ٠ز ثٌضٕظ١ُ ٚثالهثًر

 16 16 ثٌؾٙجٍ ثٌٌّوَٞ ٌٍضٕظ١ُ ٚثالهثًر

 78 39 ٍٚثًر ثٌمٜٛ ثٌؼجٍِز

 101 62 ثإلؽّجٌٟ

 ػوه ثٌوًث١ّٓ ػوه ٌِثس ػمو٘ج ثُّ ثٌوًٚر

 21 1 آ١ٌجس فٜ ثٌّٕجٍػجس

 14 1 ثٌمٛث١ٔٓ ىثس ثٌٍٚز دضفض١ٔ ثٌؼًّ

 35 2 ثإلؽّجٌٟ
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(55) 
 

 جبثع اَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة 
 فٙ يجبل انحذرٚت انًُٓٙ

ّ:يفّجمالّالًـشىةّاملفـقةّ -1

 :فىّجمالّالًدروبّالًَووؾى -2

 

 

ّ:فىّجمالّالًدروبّالِروعّ -3

 

  

 ػوه ثٌن٠ٌؾ١ٓ ػوه ثٌّضٌْد١ٓ ػوه ثٌٍّضقم١ٓ ثُّ ثٌٌّوَ

 ٌِوَ ثٌقٌٞر
 ػ أ ى ػ أ ى ػ أ ى

14 - 14 2 - 2 12 - 12 

 ثُّ ثٌٌّوَ
 ػوه ثٌن٠ٌؾ١ٓ ػوه ثٌّضٌْد١ٓ ػوه ثٌٍّضقم١ٓ

 ػ أ ى ػ أ ى ػ أ ى

 80 23 57 31 10 21 111 33 78 ٌِوَ ِقٌَ ده

 19 2 17 7 4 3 26 6 20 ٌِوَ ثٌقٌٞر

 10 10 - 3 3 - 13 13 - ٌِوَ ٌٕق

 25 16 9 2 1 1 27 17 10 ٌِوَ ثٌٙجٔٛف١ً

 134 51 83 43 18 25 177 69 108 ثإلؽّجٌٝ

 ثُّ ثٌٌّوَ
 ػوه ثٌن٠ٌؾ١ٓ ػوه ثٌّضٌْد١ٓ ػوه ثٌٍّضقم١ٓ

 ػ أ ى ػ أ ى ػ أ ى

 29 29 ـــ 9 9 - 38 38 - ٌِوَ ثٌٙجٔٛف١ً

 29 29 ـــ 2 2 - 31 31 - ٌِوَ ٌٕق

 28 27 1 3 3 - 31 30 1 ٌِوَ ثٌقٌٞر

 86 85 1 14 14 - 100 99 1 ثإلؽّجٌٝ

 1/7/2015:  ِو٠ٌ٠ز ثٌمٜٛ ثٌؼجٍِز                     صج٠ًل ثٌذ١جْ :ِٚوً ثٌذ١جْ 
 

 



(56) 
 

 جبثع اَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة 
ّفىّجمالّاملفنّاألكٌرّرؾيًاّبؾٍانّققاسّمًِوىّاملفارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ػوه ١ٍذجس ثٌم١جُ ثٌّٕٙز

 1700 ػجًِ إٔضجػ

 971 ػجًِ صْض١ف

 911 ػجًِ ػجهٜ

 738 ١ذجك

 718 وٌٙدجةٝ صٌو١ذجس ٚ إٔجًر

 706 ؽَثً

 627 ٌقجَ وٌٙدجء

 576 دٌثه

 571 ٔؾجً ٍِْـ

 506 ّفٌؽٝ

 8024 ثالؽّجٌٝ
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 جبثع إَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة 
ّفىّجمالّالًشغقلّ

  :يفّجمالّالًٍِقل

ّ:فىّجمالّالًعققـاتّ

 

 جبثع إَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة 
 فىّجمالّتٍِقؾوتعقنيّالعٍزةّاملؤهؾنيّمنّخاللّمؽًبّتشغقلّاملعاقنيّ

 ثٌٕٛع
 ثٌقجٌز ثٌؼ١ٍّز

 ثٌؾٍّز
 ِٖضغً ِْضؾو ِضؼ٢ً

 69139 23425 45709 5 ىوٌ

 23039 77 22962 ـــ أٔغٝ

 92178 23502 68671 5 ؽٍّز

 ثٌٕٛع
 ثٌقجٌز ثٌؼ١ٍّز

 ثٌؾٍّز
 ِٖضغً ِْضؾو ِضؼ٢ً

 29974 9629 20250 95 ىوٌ

 10549 85 10464 ـــ أٔغٝ

 40523 9714 30714 95 ؽٍّز

 ثٌٕٛع
 ثٌقجٌز ثٌؼ١ٍّز

 ثٌؾٍّز
 ِؼ١ٓ ِْؾً

 2247 687 1560 ىوًٛ

 502 167 335 إٔجط

 2749 854 1895 ؽٍّز
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 جبثع إَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة 
ّسددّاملعقـني

 
 

 جبثع إَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة
ّنشاطّمؽًبّتشغقلّاملعاقني

 

 ثٌقٝ
 ػوه ثٌّؼ١ٕ١ٓ

 ل٢جع أػّجي ل٢جع مجٗ ل٢جع ػجَ ل٢جع فىِٛٝ

 - 9761 415 194 ثٌّٕضَٖ

 - 6953 354 220 ٌٕق

٠ّٚ 123 485 5774 - 

 - 4047 67 31 ثٌؾٌّن

 - 3829 719 49 غٌح

 - 3695 194 36 ثٌؼؾّٟ

 - 2271 51 13 ثٌؼج٠ٌِز

 - 1766 8 16 ٌِوَ ٚ ِو٠ٕز دٌػ ثٌؼٌح

 - 86 42 11 ِىضخ ثٌّؼٛل١ٓ

 - 38182 2335 693 ثإلؽّجٌٟ

 الحى
 عدد المعينين

 قطاع أعمال قطاع خاص قطاع عام قطاع حكومى

 ــــ 149 2 61 ثٌّٕضَٖ

 ــــــ 127 1 54 ٌٕق

٠ّٚ 35 2 82 7 

 ـــــ 33 ــــ 13 ثٌؾٌّن

 2 71 ـــــ 33 غٌح

 ـــــ ـــــ ـــ ـــ ثٌؼؾّٝ

 3 122 4 29 ثٌؼج٠ٌِز

 2 7 ــــ 15 ٌِوَ ٚ ِو٠ٕز دٌػ ثٌؼٌح

 14 591 9 240 ثإلؽّجٌٝ
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 جبثع إَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة 
ّفىّجمالّتٍِقلّوتعقنيّاليَارة

ّ:فىّجمالّالًٍِقلّ

ّ

ّ

ّ

ّ:فىّجمالّالًعققـاتّ

 

 جبثع إَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة 
ّفىّجمالّتشغقلّورساوةّسؿالّاملُابز

 

 

  :ققاسّمًِوىّاملفارة

 

 

  

 ثٌّْؾ١ٍٓ ث١٠ٌٌّٚٓ

 ثإلؽّجٌٝ ِجو١ٕز ٙجٌْٛ ٢ّـ

384 157 306 847 

 ثإلؽّجٌٝ ِجو١ٕز ٙجٌْٛ ٢ّـ 

 2407 1058 173 1176 ثٌّؼ١ٕ١ٓ ث١٠ٌٌّٚٓ

 4402 2237 23 2142 ثٌّؼ١ٕ١ٓ ثألؽجٔخ

 6809 3295 196 3318 ثالؽّجٌٝ

 ثٌؼّجٌز ثالهث٠ًز ثٌؼّجٌز ثٌف١ٕز ػوه ثٌّنجدَ

14759 44083 20040 

ثٌؼمٛه 
 ثٌّقًٌر

١ٍذجس ثٌىٖف  ثّضّجًر صؤ١ِٓ
 ث٢ٌذٝ ثٌٛثًهر 

هفجصٌ ثٌضؤ١ِٓ 
 ثٌٚقٝ ثٌّؼضّور

 ثٌٖىجٜٚ ثٌٛثًهر

 ِجصُ دقغٗ ثٌؼوه ثٌنٌٚػ ِٓ ثٌنوِز ثٌومٛي إٌٝ ثٌنوِز

 ــــ ــــ 42 285 195 423 423

 ثٌذ١جْ
 ثٌّنجدَ

 ثٌؾٍّز
 إفٌٔؾ١ز دٍو٠ز

 163 24 139 ػؾجْ

 211 71 140 مذجٍ

 374 95 279 ثٌؾٍّز
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(60) 
 

 إَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة (جبثع )

 فٙ يجبل االسحخذاو انخبرجٙ
 

 

 

 

ّفىّجمالّتراخقصّسؿلّاألجانب

ّ

ّ

ّ

ّ

 فىّجمالّالًػًقشّالعؿاليّمنّخاللّمؽاتبّالًػًقشّالًابعةّهلا

ّ:ّالشؽاوىّوّالـدواتّ

ّ:الًػًقشّالدورىّواحلؿالتّ

ّفىّجمالّمحاوةّورساوةّسؿلّاألرػال

ّ:الًػًقشّالدوريّواحلؿالتّ

 ثُّ ثٌوٌٚز
 ػوه ثٌضؼجلوثس

 ثإلؽّجٌٝ
 إٔجط ىوًٛ

 805 24 781 ثٌْؼٛه٠ز

 85 ــــ 85 ث١ٌٛٔجْ

 890 24 866 ثإلؽّجٌٟ

 ثٌضٌثم١٘ ثٌّّٕٛفز ث٢ٌٍذجس ثٌّموِز

 ؽٍّز ١ٍذجس ِموِز ٌِفً
 ؽٍّز صؾو٠و أٚي ٌِر

 صؾو٠و أٚي ٌِر صؾو٠و أٚي ٌِر صؾو٠و أٚي ٌِر

494 1267 108 213 602 1480 86 203 289 

 ثٌٖىجٜٚ
 ثٌٕوٚثس

 ثٌذجلٝ ِجصُ دقغٗ ثٌؾٍّز ثٌّموَ ثٌٌّفً

203 3089 3292 3231 61 58 

 صفض١ٔ هًٜٚ
 دوْٚ ػًّ

 ثٌّقجٌٝ ثٌقّالس ثٌضفض١ٖ١ز

 ثإلؽّجٌٝ ًم٘ ػًّ ِٕٖآس ػوه ػّجي ِٕٖآس

18761 17814 4224 1227 5153 6133 2031 8164 

 ثٌقّالس ثٌضفض١ٖ١ز صفض١ٔ هًٚٞ
 ثٌّقجٌٝ

 ثٌٖىجٜٚ

 ثٌّضذمٝ ِجصُ دقغٗ ثٌّموَ ثٌٌّفً ِٕٖآس ػوه ١ٌٍٝ ٔٙجًٜ

60 4 48 54 69 - 7 7 - 
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 جبثع إَجبسات يذٚزٚة انقٕٖ انعبيهة 

ّيفّجمالّسالقاتّالعؿل

ّ:فقؿاّوًعؾقّبالشؽاوىّالػردوةّ

ّ:فقؿاّوًعؾقّباالتصااللـؼابيّ

ّ

 املؾًؼقاتّالوزقػقة

 

 

 

ص٠ْٛز  ثٌٖىجٜٚ ثٌّموِز ٚثٌٌّفٍز
 ٚه٠ز

إفجٌز ٌٍّقىّز 
 ثٌؼّج١ٌز

صقش 
 ثٌذقظ

ثٌٖىجٜٚ ثٌضٝ صُ 
 ثإلؽّجٌٟ ٢ِجٌخ فًٚ ففظٙج ٚأمٌٜ

1742 1370 3112 658 1516 799 139 

ػوه ٔوٚثس 
 ثٌضٛؽ١ٗ ثٌٌلجدٟ

ػوه صمج٠ًٌ ثٌؾٙجٍ 
ثٌٌّوَٞ  ٌٍّقجّذجس ثٌضٟ 

 صُ إٍثٌز ِنجٌفضٙج

ػوه ثألػٞجء ثٌي٠ٓ 
صُ صٚؼوُ٘ ٌٍٕمجدجس 

 ٌنٍٛ ثألِجوٓ

ػوه ٌٛثةـ 
ثٌؾَثءثس ٚٔظجَ 
 ثٌؼًّ ثألّجّٟ

ػوه ثٌٍؾجْ 
ثٌّْضمٍز ثٌضٟ صُ 
 إ٠وثػٙج دجٌّو٠ٌ٠ز 

108 22 73 35 3 

صج٠ًل 
 ثٌٍّضمٝ

 ػوه ثٌّٕٖآس ِىجْ ثٌٍّضمٝ
ثٌقًٞٛ ِٓ 

 ثٌٖذجح
 ػوه ثٌّؼ١ٕ١ٓ

٠ٕج٠ٌ 
2014 

 825 1800فٛثٌٝ  20  دٌػ ثٌؼٌحرلٌٚ عمجف

فذٌث٠ٌ 
2014 

 623 7000فٛثٌٝ  25 ٌِوَ ٕذجح ّّٛفز

 1/7/2015:  ِو٠ٌ٠ز ثٌمٜٛ ثٌؼجٍِز                     صج٠ًل ثٌذ١جْ :ِٚوً ثٌذ١جْ 
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ّجبثع ثٛبٌ ثبإلَجبسات نهًشزٔعبت االسحثًبرٚة 

 

 

 

 ثالػضّجه ثُّ ثٌٌّٖٚع
ل١ّز ثٌض٠ًّٛ 

 ثٌّضجؿ
ل١ّز 

 ثٌٌّٕٚف
 ثٌّٛلف ثٌضٕف١يٜ ل١ّز ثٌضٕف١ي

  ِمجً ثٌّو٠ٌ٠جس

ِذجٔٝ غ١ٌ 
 ّى١ٕز

 ٌُ ٠ضُ ثٌضٕف١ي 0 0 0 60661

 صُ ثٌضٕف١ي 19998.3 19998.3 20000 20000 صؾ١َٙثس

 صُ ثٌضٕف١ي 9996 9996 10000 10000 ػوه ٚ أهٚثس

ثّضىّجي ٌِثوَ 
 ثٌضو٠ًخ

0 0 0 0  

ِذجٔٝ غ١ٌ 
 ّى١ٕز

 ٌُ ٠ضُ ثٌضٕف١ي 0 0 0 193000

  29994.3 29994.3 30000 283661 ثالؽّجٌٝ

 1/7/2015:  ِو٠ٌ٠ز ثٌمٜٛ ثٌؼجٍِز                     صج٠ًل ثٌذ١جْ :    ِٚوً ثٌذ١جْ 
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 ثالػضّجه دجالٌف ؽ١ٕٗ ثٌٌّٖٚع ثٌقٝ

٠ّٚ 

 ٟ . وُ 4 د٢ٛي 7ػ١ٍّز ص٠ٛ٢ٌ ًٚفغ وفجءر ث٠ٌ٢ٌك ثٌوٌٚٝ ثٌْجفٍٝ ل٢جع 

26000 

 14 ـ 8ص٠ٛ٢ٌ ث٠ٌ٢ٌك ثٌٚقٌثٜٚ ِٓ وُ 

 32000  ِٓ وٛدٌٜ ثٌمذج8ًٜص٠ٛ٢ٌ ًٚفغ وغجءر ث٠ٌ٢ٌك ثٌوٌٚٝ ٚثٌْجفٍٝ ل٢جع  غٌح

 ثٌؼؾّٝ

 ٟ . وُ 2ػ١ٍّز ث١ٌٚجٔز ثٌؼجؽٍز ٌٍٛٙز ثٌيًثع ثٌذقٌٜ 

15500 

 ٟ . وُ 14 د٢ٛي 8ػ١ٍّز ص٠ٛ٢ٌ ًٚفغ وفجءر ث٠ٌ٢ٌك ثٌوٌٚٝ ثٌْجفٍٝ ػٍٝ ل٢جع 

 ثٌؼج٠ٌِز

 وُ 5ػ١ٍّز ث١ٌٚجٔز ثٌؼجؽٍز ٍٚٙٗ ثٌيًثع ثٌذقٌٜ 

15500 

 (ِومً ثالّىٕو٠ًز  )ػ١ٍّز ص٠ٛ٢ٌ ث٠ٌ٢ٌك ثٌٚقٌثٜٚ 

 89000 ثالؽّجٌٝ

 

 

 

1/7/2015ّ:تاروخّاليقانّاهلقىةّالعامةّلؾطرقّوالؽيارىّّّ:ّمصدرّاليقانّ
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 ًأُ ثٌّجي دجألٌف ؽ١ٕز ػوه ثٌّْضف١و٠ٓ ػوه ثٌٌّٖٚػجس ثٌّضٕج١٘ز ثٌٚغٌ ثٌقٝ

 121 42 42 ثٌّٕضَٖ

 335 75 75 ٌٕق

٠ّٚ 10 10 23 

 415 3 3 ثٌؾٌّن

 21.5 7 7 غٌح

 14 6 6 ثٌؼؾّٝ

 216 36 36 ثٌؼج٠ٌِز

 70 28 28 ٌِوَ ِٚو٠ٕز دٌػ ثٌؼٌح

 1215.5 207 207 ثالؽّجٌٝ

 

1/7/2015ّ:تاروخّاليقانّاإلدارةّالعامةّلإلنًاجّوالشىونّاالقًصادوةّّّ:ّمصدرّاليقانّ  
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31/12/2014 فضٝ 1/1/2014ِٓ   

  :االعالو انسٛبحٗ حٛث جعحًذ انٓٛئة عهٗ انٕسبئم االجٛةيجبل 
إٙوثً أهٌز ١ّجف١ٗ دجٌٍغجس ثٌّنضٍفز ٠قضٛٞ ػٍٟ وجفٗ ثٌّمِٛجس ث١ٌْجف١ز ٌّو٠ٕٗ ثالّىٕو٠ًز ِغ م٢٠ٌز  -1

 .ص١ٝٛق١ٗ 
 .أٌذَٛ ١ّجفٟ ػٓ ثالّىٕو٠ًز دؤٕىجي ِنضٍفز  -2
 .ٍِٚمــــجس هػجة١ـــز ثٕىــــجي ِنضٍفــــــــــز  -3
 .وٌٚس دّٛضجي هػجة١ز  -4
, ثالٔؾ٠َ١ٍز , دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز " ثالّىٕو٠ًز ػجٕمٗ ثٌق١جٖ " أ٢ّٛثٔز ِوِؾز ػٓ ثالّىٕو٠ًز دؼٕٛثْ  -5

 ث١ٌٌّٚز , ثالٌّج١ٔز , ثٌف١ٌْٔز 
 .ٌٖٔر ػٓ ثالّىٕو٠ًز دٍغجس ِضؼوهر  ٚصقضٛٞ ػٍٟ م٢٠ٌز ٌٍّٕج١ك ٚث١ٌّجه٠ٓ ٚثٌَّثًثس ث١ٌْجف١ز  -6
ثالٔؾ٠َ١ٍز ٚ , دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز " صج٠ًل ثالّىٕو٠ًز ػذٌ ثٌؼًٚٛ " إٙوثً ِّٛٛػز ػٓ ثالّىٕو٠ًز دؼٕٛثْ  -7

 .ثٌف١ٌْٔز 

 .ِؾّٛػٗ ِٓ ثال٢ّٛثٔجس ثٌّوِؾز دٍغجس ِنضٍفز  -8
 .٢ٕٕٗ ١ّجف١ٗ  -9

 ٢ِٚفٟ ف١ْٓ/ وضجح ػٓ ثالّىٕو٠ًز دجٌٍغز ثالٔؾ٠َ١ٍز ِٓ صؤ١ٌف ثالّضجى  -10
 ٌٖٔر دجٌٍغز ثٌؼٌد١ــز ٚثالٔؾ٠َ١ٍـــز دّؼٍِٛـــجس فو٠غـــٗ ػٓ ثالّىٕو٠ًـــز -11

 :فٙ يجبل انالفحبت اإلرشبدٚة ٔججًٛم انًذُٚة
 ؽّجٌٟ ػوه ِجةضٟ ٌٛفز دج٢ٌٌق ٚث١ٌّجه٠ٓ ثٌؼجِز ِغ إفو٠ظ ٚص٠ٛ٢ٌ ثٌالفضجس ثإلًٕجه٠ز ثٌّٛؽٛهر حس

ٚلو صُ ٚٝغ ػوه , (ثٌؼٌد١ز ٚثإلٔؾ٠َ١ٍز ٚثٌف١ٌْٔز (( دجٌٍغجس ثٌغالعز ٠ٓإًٔجه ثٌّٛث١ٕ١ٓ ٚثٌْجةـ

 2012الفضٗ فٟ ػجَ  (ِجةضٟ)
 ٓ١ِجه٠ٓ ٚو١ًٔٛٔ ثإلّىٕو٠ًز دجألػالَ ثٌَث١٘ز فٟ ثٌّٕجّذجس ثٌّنضٍفز ٚىٌه ٌٍضٌف١خ دجٌَٚثً ص١٠َ 

ٚث١ٌٞٛف ثٌمجه١ِٓ 

 :فٗ يجبل جشٔٚذ االَشغة انحٗ جقبو داخم االسكُذرٚة
 – ِؤصٌّثس –ثٌّٖجًوز فٝ وجفز ثال٢ٖٔز ثٌضٝ صمجَ دجإلّىٕو٠ًز مالي ثٌؼجَ ّٛثء وجٔش ٌِٙؽجٔجس  -1

ٚىٌه ِٓ مالي ثِوثهُ٘ دجٌٌٕٖثس ٚث٢ٌّذٛػجس ثٌفجمٌر , أ٢ٖٔز ٚد٢ٛالس ٠ًج١ٝز -  ِؼجًٛ–ٔوٚثس 
 .ٚثلجِز ثالؽٕقز ثٌّض١َّر ٌؼٌٛ وجفز ثٌّمِٛجس ث١ٌْجف١ز ٌإلّىٕو٠ًز

ص٠َٚو ثٌّضجفف ٚثٌّٕج١ك ثألع٠ٌز ِٚىضذز ثالّىٕو٠ًز دج٢ٌّذٛػجس ثٌّنضٍفز ػٓ ثالّىٕو٠ًز ٌؼٌٝٙج  -2
 .ٌٍذ١غ ػٍٝ ثٌّضٌهه٠ٓ ِٓ ث١ٌْجؿ ثالؽجٔخ ٚثٌؼٌح ٚث١٠ٌٌّٚٓ ثٌمجه١ِٓ مالي ثإلؽجٍثس ث١ٌّّّٛز

 ص٠َٚو ِىجصخ ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌؼجِز ٌٍض٠١ٖٕ ث١ٌْجفٟ د٢ّجًٞ ثٌَٕ٘ز ٚدٌػ ثٌؼٌح ١ِٕٚجء  -3
ثإلّىٕو٠ًز ِٚىجصخ ١ّوٜ ؽجدٌ ٚثٌٌّوَ ثٌٌة١ْٟ ِٚق٢ز ّىز فو٠و ٌِٚ د٢ّذٛػجس ث١ٌٙتز 

 .دجإلّىٕو٠ًز
 .ص٠َٚو ثٌفٕجهق ٌٕٚوجس ث١ٌْجفز دىجفز ثالٙوثًثس ٌالػالَ ث١ٌْجفٟ ػٓ ثالّىٕو٠ًز -4

 :و 2014انًٓزجبَبت ٔانًؤجًزات  انًخحهفّ انحٙ شبركث ثٓب انٓٛئة االقهًٛٛة نحُشٛظ انسٛبحّ عبو 
  28/3/2014َ (ثٌفٌٗ ٚثٌضقو٠جس , ث١ٌْجفز فٟ ػجٌُ ِضغ١ٌ  )ثٌّؤصٌّ ثٌؼٍّٟ ثٌْجهُ  -1
  .2014ٌِٙؽجْ ٌِٚ دٍو ثالِٓ ٚثالِجْ فذٌث٠ٌ  -2
  2014َػٌٚٛ عالع١ز ثالدؼجه دجٌضؼجْٚ ِغ ثالصقجه ثالًٚٚدٟ ثد٠ًٌ  -3
  .18/6/2014 (ِوْ فٛٛ ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ )ًٕٚٗ ػًّ  -4
  َ 10/9/2014ٌِٙؽجْ ثالّىٕو٠ًز ث١ٌّْٕجةٟ ثٌوٌٚــٟ ثٌغالعــــْٛ  -5
  .30/8/2014ثٌّت٠ٛز ثٌىٖف١ز  -6
 .َ  2/9/2014ٌِٙؽجْ ِٚؤصٌّ ث١ٌّّٛمٟ ثٌؼٌد١ــز   -7
 . َ 10/2014 /25-20ٌِٙؽجْ ثألغ١ٕز دوثً ثالٚدٌث  -8
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31/12/2014 فضٝ 1/1/2014ِٓ   

 :   فٗ يجبل جزٔٚج انسٛبحة انخبرجٛة
ثالّضفجهر ِٓ دٌٚصٛوٛي ِٕظّز ثٌّوْ ثٌضٝ صقًّ أُّ ّىٕو٠ًجس ثٌؼجٌُ ٚثٌضٝ صٕ٘ ػٍٝ ثٌّٖجًوز ٚثٌضؼجْٚ  -1

 .فٝ ثٌّؾجالس ث١ٌْجف١ز ٚثٌغمجف١ز ٚثٌف١ٕز ٚثٌضؾج٠ًز ػٓ ثٌّوْ ثٌضٝ صقًّ ثُّ ثإلّىٕو٠ًز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌؼجٌُ
ثٌّٖجًوز دؾٕجؿ دجُّ ثإلّىٕو٠ًز ِٓ مالي ٍٚثًر ث١ٌْجفز ٚغٌفٗ ثٌٌٖوجس ث١ٌْجف١ز فٟ ثٌذًٛٙجس ثٌو١ٌٚز  -2

ف١ظ صُ ص٠َٚو ثٌؾٕجؿ , ث١ٌْجف١ز ثٌضٝ صوػُ ِٛلف ثإلّىٕو٠ًز فٝ ِؾجي ص٠١ٖٕ ثٌقٌوز ث١ٌْجف١ز دجٌنجًػ
 .د٢ّذٛػجس ِض١َّر ػٓ ثالّىٕو٠ًز 

ص٠َٚو ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌالّضؼالِجس دىجفز ث٢ٌّذٛػجس ثٌفجمٌر ٚث١ٌَّّر دجٌٍغجس ثٌّنضٍفز ٌض٠َٚو ثٌْجهر  -3
ثٌّْضٖج٠ًٓ ثالػال١١ِٓ ثٌّٛؽٛه١٠ٓ دوٚي ثٌؼجٌُ ثٌّنضٍفز ٚىٌه ِٓ ثؽً ٠َِو ِٓ ثٌوػج٠ز ث١ٌْجف١ز 

 .ٌإلّىٕو٠ًز 
 –ػٍٟ ثٌّٛلغ ثٌٌّّٟ ٌّقجفظز ثالّىٕو٠ًز , ػٌٛ ثٌّمِٛجس ث١ٌْجف١ز ٌإلّىٕو٠ًز ػٍٝ ٕذىز ثالٔضٌٔش  -4

 ثٌذٛثدز ثالٌىض١ٌٔٚز
5- www.alexandria.gov.eg 

 :فٗ يجبل انًسبثقبت انسٛبحٛة: (ْـ)
ثٌضؼجْٚ ِغ ثىثػز ٚص١ٍف٠َْٛ ثإلّىٕو٠ًز فٝ ِؾجي ثٌضٛػ١ز ث١ٌْجف١ز ٌٍّٛث١ٕ١ٓ ِٓ مالي صٕف١ي ػوه ِٓ ثٌّْجدمجس 

 (.دٌٔجِؼ ًفالس-  دٍؤج ؽ١ٍّز–ثػٌف دٍون )ثٌّضّغٍز فٝ ثالصٟ 

 :فٗ يجبل جُشٛظ انحزكة انسٛبحٛة انذاخهٛة يٍ خالل يشبرٚع انٓٛئة
صٖغ١ً ف١الس ِو٠ٕز ٔجٌٙ ث١ٌْجف١ز دجٌؼؾّٟ الّضمذجي ث٢ٌّٚجف١ٓ مالي ًٕٙٛ ث١ٌٚف ٚؽجًٜ ػٌٛ ٠موً 

 .صقو٠غٙجٚص٠ٛ٢ٌ٘ج

 :فٗ يجبل جُشٛظ انسٛبحة انزٚبضٛة
 ــ:ٌّٖجًوز فٟ وجفٗ ثال٢ٖٔز ٚثٌفؼج١ٌجس ثٌضٟ صمجَ هثمً ثالّىٕو٠ًزث

  .2014ٌِٙؽجْ صى٠ٌُ ٔؾَٛ ث٠ٌٌجٝز ثٌْىٕو٠ًز دٕجهٞ ثالصقجه ثٌْىٕوًٞ ٔٛفّذٌ  -1
  2014َ / 22/11-14 (صقوٞ ػذًٛ ٌِٚ )ثّضمذجي ّذجق ثٌوًؽجس ثٌذنج٠ًز فٟ ثالّىٕو٠ًز  -2
  2014َثٌمجفٍز ث١ٌْجف١ز دج١ٌْجًثس صؾٛح ػٛثُٙ ثٌوٚي ثألًٚد١ز ِجًُ  -3

 (جى انحُفٛذ ): فٙ يجبل انحٕعٛة انسٛبحٛة ثبنًذارص ٔانجبيعبت 

 :انًذارص : أال 
 ثٌضق٠ٌـــٌ ثالػوثه٠ــــــــــز 
  َثٌْـــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 ثدٌث١ُ٘ ٔؾ١خ ثالدضوثة١ـــــز 
 ثٌفضــــٛؿ ثالّال١ِـــــــــــز 
 ثفّو دوٚٞ ثالػوثه٠ز دٕجس 
 دٌػ ثٌؼٌح ثٌضؼ١ّ١ٍـــــــــز 

 : انكهٛبت ٔانًعبْذ : جبَٛبً  
  و١ٍـــــــز ثٌضٌد١ـــــــــز 
 و١ٍز ث١ٌْجفٗ ٚثٌفٕـجهق 
  ًُٚؽجِؼـــــــــــٗ فــج 

 

 

http://www.alexandria.gov.eg/
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 ثٌٌّٖٚع ِقٍٝ فٌ ثؽّجٌٝ ٍِقٛظز

 50320 13680 64000  فٛثةو دوء صٖغ2000ً١ُِٕٙ 
ثفالي ١جلز ثٌٕمً دجٌضٌثَ 

 ٚػٌّثس ؽ١ّْز

 90000 0 90000  فٛثةو دوء صٖغ3000ً١ُِٕٙ 
ثفالي ١جلز ثٌٕمً دج١ٌْجًثس 

 ٚػٌّثس ؽ١ّْز

 ص٠ٛ٢ٌ ٕذىز م٢ٟٛ ثٌضٌثَ 1400 6150 20150  فٛثةو دوء صٖغ1000ً١ُِٕٙ 

 12950 0 12950  فٛثةو دوء صٖغ2000ً١ُِٕٙ 
ص٠ٛ٢ٌ ثٌنوِجس ثالٔضجؽ١ز 

 ال٢ّٛي ثٌٕمً

 ص٠ٛ٢ٌ ًٚفغ وفجءر ثٌضٖغ١ً 5000 0 5000  فٛثةو دوء صٖغ1000ً١ُِٕٙ 

 ثالؽّجٌٝ 159670 19830 192100 

  

1/7/2015ّ:تاروخّاليقانّاهلقىةّالعامةّلـؼلّالركابّّّ:ّمصدرّاليقانّ
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 اهؽٌواً اهتٍبً اهضي
اهخنوفج تبالف 

 سٌٍه
اهيٌصرف  تبالف 

 سٌٍه
ٌشتج 
 %االٌسبز

 اهيٌخزث

 100 465.238 465.238  اهؽصبفرث59يدٌٍج فٍصل ركى  خظوٍر ضبيل هؽٍبدث فٍصل

اهيشخضفي اهخخصصي تأتي كٍر ظوشوً  وضدث زرغ اهنوي
 تسوار نوٍج اهخرتٍج اهرٍبطٍج تًٌٍ

240  
 إٌضبءاح

240 100 

 وشظ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100 278.055 278.055 ضبرغ اهفراؼٌه خظوٍر ضبيل هؽٍبدث اهفراؼٌج ظالة

خظوٍر كشى سراضج شٍداح 
 تيشخضفي سيبل ؼتد اهٌبصر 

يشخضفي سيبل ؼتد اهٌبصر  ظرٍق 
  اهضطرث اهتضرٍه –اهضرٍه 

514.098 514.099 100 

 ؼيل صٍبٌه هلشى اهؽيوٍبح 
 تيشخضفي سيبل ؼتد اهٌبصر  (ة  )

203.389 203.389 100 

 (أ)خظوً ركشى اهدرسج االوهي 
 تيشخضفي سيبل ؼتد اهٌبصر

165.094 165.094 100 

خظوٍر كشى االضؽج تيشخضفي سيبل 
 ؼتد اهٌبصر

27 27 100 

خسهٍز وضدث اهلوة تيشخضفي اهظوتج 
 شتورخٌز 

 100  26   26 يشخضفي اهظوتج شتورخٌز 

 صٍبٌج يتبٌي  يشخضفي نريوز  اهسيرم
ضبرغ اهخدٍوى  تسوار يشخضفي دار 

 اشيبؼٍل 
1989.106  1300  65  

 100 231.875 231.875  ضبرغ اهٌصر اهيٌضٍه36 خظوٍر ضبيل هؽٍبدث اهيٌضٍه اهسدٍدث 

 100 231.875 231.875  ظرٍق اهسٍص اهسيرم66 خظوٍر ضبيل هؽٍبدث اهسيرم 

 غرة 
خظوٍر ضبيل هودور االرطي و 

 اهواسهه اهخبرسٍج هؽٍبدث يٌٍب اهتصل 
  100 434.33 434.33 ضبرغ اهينس تسوار نوترى اهخبرٍخ 

  4116.955 4806.06 االسيبهي
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(69) 
 

 

 
 

 ثٌقٝ
 ثمٌٜ ػوه ثٌّؤِٓ ػ١ٍُٙ

 ق32 23ق ث١فجي ِؼجٕجس ل٢جع ثػّجي ل٢جع مجٗ ل٢جع ػجَ

 126 323 366560 117002 80142 46422 57062 ثٌّٕضَٖ

 77 174 206003 113844 102390 113020 66107 ٌٕق

٠ّٚ 213371 130100 188825 175151 178465 144 0 

 178 44 19217 21405 24182 5913 12658 ثٌؾٌّن

 0 131 71477 22410 22471 23541 17407 غٌح

 0 9 115876 57601 42816 43380 56332 ثٌؼؾّٟ

 0 17 82842 11723 12041 35645 14413 ثٌؼج٠ٌِز

ٌِوَ ٚ ِو٠ٕز دٌػ 
 ثٌؼٌح

3888 71702 70268 2580 73123 3 0 

 381 845 1113563 524746 480135 469723 441238 ثإلؽّجٌٟ
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 ثٌقٝ
ثُّ ث٢ٌّٕمز 

 ثٌؼٖٛثة١ز
 ثٌضىٍفز دجالٌف ؽ١ٕٗ ثالػّجي ثٌّٕفير

 مٍف ثٌؼٌث٠ِ ثٌؼج٠ٌِز

صُ ثٍثٌز ثٌؼٖٔ ٚثالوٖجن ثٌضٝ وجٔش صّغً 
ثٌن٢ًٛر ثٌوثّ٘ز ٚثٌٛثلؼز ػٍٝ فجفز ثٌؾذً 
د٢ّٕمز مٍف ثٌؼٌث٠ِ دقٝ ثٌؼج٠ٌِز ٚصُ 

 31، 30 ثٌّر ٠ِٛٝ 45ٔمً ثٌْىجْ دؼوه 
 ٠ّٚ صٌف١خ ِٓ ثال٘جٌٝ 12/2014/

ٚصّش ثػّجي ثالٍثٌز ٚثػجهر ثٌضْى١ٓ ٚصؤ١ِٓ 
ث٢ٌّٕمز ثٌضٝ صّغً ثٌن٢ًٛر ٌؼًّ فٌَ ثِٓ 

 ٌّٞجْ ػوَ ثٌضؼوٜ ٌِر ثمٌٜ

صقش ثٌؼؾَ  )  3000
ٚث٠ٌَجهر ٌق١ٓ ٔٙٛ 
 ثٌض٠ْٛجس ثٌٕٙجة١ز
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 ثٌؾّؼ١ز
 فٌٗ ثٌضٖغ١ً ػوه ثٌّضوًد١ٓ

 ثِجوٓ ثٌؼًّ ِؾجالس ثٌضو٠ًخ
 %ْٔذز  ثٌفؼٍٝ ثٌّن٠٢ %ْٔذز  ثٌفؼٍٝ ثٌّن٠٢

ؽّؼ١ز ثٌْالَ 
 ٌٍض١ّٕز

450 424 94 360 245 68 

 ١ٙجٔز – ١ٙجٔز ثٌّقّٛي –١ٙجٔز الح صٛح 
 ثٌّىٓ – هًٚر ثٌنٌٍ –ثٌىّذ١ٛصٌ٘جًه٠ٌٚ 

 هًٚر – ١ٙجٔز ثٌوٓ ٚث١ْ٠ٌٌفٌ –ث٠ٌٌْغ 
 – ثٌنٌٍ ٚثٌّٖغٛالس –ثٌن١ج١ز ّٕؾٌ ثٚفٌ 

 ص١ُّٚ ِٛثلغ

 –ٌِوَ صو٠ًخ ّّٛفز 
ًٚٓ ثٌضو٠ًخ هثمً 

 ثٌؾّؼ١ز

ؽّؼ١ز ثٌق٠ٌز 
ٌض١ّٕز ثٌّؾضّغ 

 ٚثٌذ١تز
400 574 143 320 331 103 

 ثٌضٕؾ١و – ثٌذجِذٛ – ث٢ٌذجػز –ثٌٕؾجًر 
 صى١١ف ٚصذ٠ٌو – ثٌقجّخ ثالٌٝ –ٚثٌّفٌٕٚجس 

 وٌٙدجء – ثٌٍقجَ – م١ج١ز ٚص١٢ٖخ –
 ثٌؾٌثف١ه – ١ٙجٔز ثؽَٙر ١ٌَِٕز –ٚصٌو١ذجس 

 ICDL-  ث٢ٌذجػز – ١ِىج١ٔىج ١ّجًثس –

ٌِوَ صو٠ًخ ثٌٌأُ 
 ٌِثوَ صو٠ًخ –ثٌْٛهثء 
 – ِقٌَ ده –ثٌقٌٞر 
 ٌِوَ صو٠ًخ –ٚٔؾش 

ثٌوًثّجس دج٢ٌّٕمز ثٌّٖج١ٌز 
 ًٚٓ ثٌضو٠ًخ –ثٌؼْى٠ٌز 

 هثمً ثٌؾّؼ١ز

   85 576 680 117 998 850 ثالؽّجٌٝ

 

 

  ًٖصُ صٛل١غ ػمو٠ٓ دّقجفظ ثالّىٕو٠ًز د١ٓ ثٌٕٚوٚق ثالؽضّجػٟ ٌٍض١ّٕز ٚؽّؼ١ز ثٌْالَ ٌٍض١ّٕز ٚؽّؼ١ز ثٌق٠ٌز ٌض١ّٕز ثٌّؾضّغ دض٠ًّٛ لو

  ١ٍِْٛ ؽ١ٕٗ ٠ٚٛف1.175ٌ

  فٌٙز ػًّ صم٠ٌذًج680 ٕجح ٚفضجٖ وّج ٠ؼًّ ػٍٝ صٛف١ٌ 850فٌٗ صو٠ًخ ٌؼوه  
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 فٌٗ ثٌؼًّ ِؾجي ثٌؼًّ ِمٌ ثٌؼًّ ِمٌ ثٌؾّؼ١ز صج٠ًل ثٌضؼجلو ثُّ ثٌؾّؼ١ز
ِور ثٌٌّٖٚع 

 دجٌٌٖٙ

 24 27700 ٙقز ّٚىجْ ١ِٕج ثٌذًٚ ًٌٛثْ  11/5/2014 صٕظ١ُ ثالٌّر

 24 27600 ٠ًجٛ ث١فجي وٌٍِٛ وٌٍِٛ 11/5/2014 ثٌٌػج٠ز ثالؽضّجػ١ز

 18 29206 ثٌذ١تز ثٌؼج٠ٌِز ّذًٛصٕؼ 12/5/2014 ؽّؼ١ز ثٙولجء ثٌذ١تز

 24 41940 ٠ًجٛ ث١فجي ثٌؼج٠ٌِز 7ثد١ِ  5/8/2014 ؽّؼ١ز ثٌٌٖٚق

 15 26350 صٖغ١ً ٕذجح  ثٌؼج٠ٌِز و١ٍٛدجصٌث 5/8/2014 ث٠ٌٌجهر ٌٍض١ّٕز

 24 26350 ٠ًجٛ ث١فجي ثٌؼج٠ٌِز دٌػ ثٌؼٌح 18/8/2014 ل٠ٌز ثالًِ

 15 38075 صٖغ١ً ٕذجح ١ِٕج ثٌذًٚ  ثًٌٛه٠جْ 19/8/2014 ٙفجء ثٌمٍٛح

 24 34889 ٙقز ّٚىجْ ثٌؼج٠ٌِز ٢ِٚفٝ وجًِ 16/10/2014 ٢ِٚفٝ وجًِ 

 15 38300 صٖغ١ً ٕذجح  وٌٍِٛ دٌٛىٍٝ 27/11/2014 ؽّؼ١ز ثٌٌٚؿ

 15 29250 صٖغ١ً ٕذجح ١ِٕج ثٌذًٚ ّضجٍٟٔ 27/11/2014 ؽّؼ١ز فّج٠ز ثال١فجي

  ًٖ١ٍِْٛ ؽ١ٕٗ 10ثٌؾّؼ١جس ثٌضٟ صُ صٛل١غ ػمٛه ِٓ ثٌذٌٔجِؼ ثٌؼجؽً ٌٍضٖغ١ً فٟ ثالّضغّجً دئؽّجٌٟ ص٠ًّٛ لو  

 
 

 ثهثًر ٠ًجهر ثالػّجي

 ٔوٚثس
ًٚٓ ػًّ المض١جً 

 ِضوًد١ٓ

دٌثِؼ صو٠ًخ 
ٌٚو٠ٙج فىٌر 

 ٌِٖٚع
 صو٠ًخ ث٢ٌاللز

دٌثِؼ صو٠ًذ١ز ثدوثء 
 ٌِٖٚػه

ٌمجءثس ٠ٍٚجًثس ِغ 
 ؽجِؼجس

9 5 4 4 4 6 
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  د٢ّٕمز ثِض١جٍ صجْٚ ؽجُ ث٢ٌذ١ؼٟ ِؾجي ثٌغجٍ فٟ

 ث٢ٌّٕمز ثٌضٝ صُ ثٌض١ًٙٛ ٌٙج ثٌقٝ

ػوه ثٌٛفوثس 

ثٌْى١ٕز ثٌضٝ صُ 

 ص١ٍٙٛٙج دجٌغجٍ

ػوه ثٌٛفوثس 

ثٌْى١ٕز ثٌؾجًٜ 

 ص١ٍٙٛٙج

 ثٌضىٍفز دجالٌف ؽ١ٕز

 ثٌّٕضَٖ

 ثٌّٕوًر ـ ثٌّٕضَٖ ـ ١ِجِٟ ـ ثٌؼٚجفٌر دقٌٜ

 ١ّوٜ دٌٖ دقٌٜ ٌِٖٚع/  ؽ١ٕٙج ٌىً ػ١ًّ 1565 1000 28876

 ١ّوٜ دٌٖ لذٍٝ ـ ثٌؼٚجفٌر لذٍٝ ـ ث١ٌْٛف 

 ٌٕق

 ؽٕجو١ٍِ ـ ثاللذجي ـ ًٌٛثْ ـ ؽ١ٍُ

 ٌِٖٚع/  ؽ١ٕٙج ٌىً ػ١ًّ 1565 2700 25170

 دجوّٛـ فٍّٕؼ ـ دٌٛىٝ

ثٌٙوث٠ز ـ ًٕوٜ ـ ٚٔؾش ـ وفٌ ػذوٖ ـ ِْجوٓ 

 ثٌٞذجٟ ـ و١ٍٛدجصٌث ـ ثد١ٍّّٛجْ

 ّّٛفز ـ ثٌقٌٞر ـ ؽ٠ٌٓ دالٍث ـ ثّذًٛصٕؼ

٠ّٚ 
ثالدٌث١ّ١٘ز ـ ثٌقٌٞر ثٌؾو٠ور ـ وجِخ ١َٕثً ـ 

 ثِذٌٍٚٚ ـ ِقٌَ ده
 ٌِٖٚع/  ؽ١ٕٙج ٌىً ػ١ًّ 1565 1300 9985

  5000 64031 ثإلؽّجٌٟ

 

 

 

 ّاسؿالّتوصقلّالغازّلؾعؿالءّبـظامّخدمةّالعؿالءّتًمّبالئَةّخدمةّالعؿالءّريؼا

0ّلألروالّالػعؾقةّ
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 ثُّ ثٌٌّٖٚع ثٌقٝ
ثالػضّجه 

 دجألٌف ؽ١ٕز

ثٌٌّٕٚف 

 دجألٌف ؽ١ٕز
 ِالفظجس ْٔذز ثٌضٕف١ي 

 ٌٕق

 26 26 ثفالي ٚصؾو٠و ٕجًع ث١٢ٌجً ِْؼٛه ٚصفٌػجصٗ

100% 

 صُ ثٌٕٙٛ

ثفالي ٚصؾو٠و ٚصوػ١ُ فٌػجس ٢ِٚجدك دم٠ٌز ثد١ِ ثٌغج١ٔز ثِجَ 

 ِؾّغ ثٌّوثًُ ٚٙٛال ثٌٝ ث٠ٌ٢ٌك ثٌوثةٌٜ ثٌّٖجٌٝ ثال٠ٌْ
1664 1664 

 ؽجًٜ ثٌضٕف١ي

 500 500 ثفالي ٚصؾو٠و ٚصوػ١ُ ثٌٌٚف ثٌٚقٝ دؼَدز ثٌٌّٕ 

ثفالي ٚصؾو٠و م٠ ثٌٌٚف ثٌٚقٝ دؼَدز دوٜٚ ٚثًٛ ِقّو 

 د٢ّٕمز ٌٕق 20ثّّجػ١ً ٕٚجًع ثٌىٌثِز فضٝ ثٌٕفك دٖجًع 

 ٠ٌ١ك ثٌّقّٛه٠ز

400 400 

ثفالي ٚصؾو٠و ٚصوػ١ُ ٌذؼٜ ٕٛثًع ثًٛ ِقّو مٍف دؼَدز 

 (مٍف ثٌذ٢ج١١ٓ)ثٌٚذق١ز 
91 91 

٠ّٚ 

صوػ١ُ دؼٜ صفٌػجس دٖجًع دٛث١ٌٕٛ ٚؽَء ِٓ ٕجًع ػٌفجْ 

 ٚدؼٜ ٕٛثًع ِقٌَ ده 
1455 1455 

د٢الْ ـ ثٌذٌٚر ـ )ثفالي ٚصؾو٠و م٢ٟٛ ثٌٌٚف ثٌٚقٝ دٖٛثًع  ؽجًٜ ثٌضٕف١ي 100%

 ِقٌَ ده  (ػجًف ـ ثٌٖجٕٝ ـ ِقٌٍٜ ـ ِْؾو ؽجدٌ 
1450 1450 

 300 300 ثفالي ٚصؾو٠و ٕجًع ِْؾو ثٌقٌٜٞ ٕٚجًع ػٌّ دٓ ثٌن٢جح

 ثٌؾٌّن 

ثفالي ٚصؾو٠و ؽَء ِٓ ٕجًع ثٌذجح ثالمٌٞ دوث٠ز ِٓ ٕجًع 

ًٕٚز ث٢ٌٛدؾ١ز ٚفضٝ ٕجًع ثٌٌٕٚ ـ ػًّ م٠ ًة١ْٝ دوءث ِٓ 

 ثِجَ فٕوق ثِْٛ ًٚد٢ز ػٍٝ ٔفك ث٢ٌّٕمز ث٢ٌّٛٝ 

92 92 

100% 

 صُ ثٌٕٙٛ

 غٌح 

 ٚثٌٌّدٟٛ 218ثفالي ٚصؾو٠و ٚصوػ١ُ ٌؾَء ِٓ ِؾّغ ٕجًع 

 8.7.6.5ثػجهر ًد٠ ٕٛثًع  )(wـ3)ػٍٝ ٢ِذك ث٢ٌّٕمز ثٌغٌد١ز 

 (4د٢ّٕمز ٔؾغ ثٌؼٌح ػٍٝ ٕجًع 

 ؽجًٜ ثٌضٕف١ي 3000 3000

 ثٌؼؾّٝ

 48 48 ثفالي ٚصؾو٠و ٕذىز ثٌٌٚف ثٌٚقٝ دّْجوٓ ١ٍؼش ٢ِٚفٝ 

100% 

 صُ ثٌٕٙٛ

 447 447 ثفالي ٚصؾو٠و ٕذىز ثٌٌٚف ثٌٚقٝ ِْجوٓ ثالؽٝ وجح 

ثفالي ٚصؾو٠و ٚصوػ١ُ دؼٜ ثؽَثء ٕذىز ثٌٌٚف ثٌٚقٝ الّىجْ 

 21ثٌى١ٍٛ 
2219 2219 

ؽجًٜ 

 ثالّضالَ

ؽ١ّغ 

ثٔقجء 

 ثٌّو٠ٕز

 %100 15788 15788 ثٔؾجٍثس ِٓ مالي ث٠ٌْٕٛجس ٚثمٌٜ دؾ١ّغ ثٔقجء ثٌّو٠ٕز  

ؽجًٜ 

 ثٌضٕف١ي

   27480 27480 ثإلؽّجٌٟ
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 (يشزوعبد نحسبة انغيز)انصحياَجبساد شزكخ انصزف  (تبثع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثُّ ثٌٌّٖٚع ثٌقٝ
ل١ّز ثٌؼمو 

 دجألٌف ؽ١ٕز

ثٌٌّٕٚف 

 دجألٌف ؽ١ٕز

ثٌضىج١ٌف 

 دجألٌف ؽ١ٕز

ْٔذز 

 ثٌضٕف١ي

ثمٌ 

 ِْضنٍ٘
 ِالفظجس

ثٔقجء 

 ثٌّو٠ٕز

٠ّٕٛز ٕٛثًع ِنضٍفز 

 (ٌقْجح ثٌغ١ٌ) 2014/2015
1000 349.098 349.098 35% 

ثٚثٌِ 

 ثٌٖغً

ؽجًٜ 

 ثٌؼًّ

 ثٌّٕضَٖ
 ػّجًر 18ص١ًٙٛ ٌٙف ػوه 

 (ثّىجْ ٕذجح ِذجًن)د٢ّْٛٛ 
  ػ8 74% 573.904 44.042 774.11

ؽجًٜ 

ػًّ 

 ثٌنضجِٟ

 ٌٕق

ثفالي ٚصؾو٠و ٚصوػ١ُ ٕذىز ثٌٌٚف 

 دّْٛفز ٌنوِز 38ثٌٚقٟ ٓ 

 ػّجًثس صٌثُ ّّٛفز

1260.2 256 1132 90%  

  ػ13

ؽجًٜ 

ػًّ 

 ثٌنضجِٟ
71.05  60 60 84%  

٠ّٚ 

ثفالي ٚصؾو٠و ٚصٌف١ً ِق٢ز ثٌغ٠١ 

ثٌٚؼ١وٞ ٌََٚ صّٛؼز وٛدٌٜ ِقٌَ 

 ده 

  ػ5 85% 249.395 249.395 292.79

ؽجًٜ 

ثالّضالَ 

 ثالدضوثةٟ

    2364.397 958.535 3398.15 ثإلؽّجٌٟ
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 يهيىٌ جُيخ 16.217 يجبل االحالالد ثتكهفخ في

 ثٌذ١جْ
ِج صُ ثٔؾجٍٖ صُ ِو وجدالس ؽٙو ِض٠ّٛ ٚؽٙو 

 (وُ  )ِٕنفٜ ٚم٢ٟٛ ٘ٛثة١ز ًدجػ١ز 

 11.545 ثٌّٕضَٖ

 9.503 ٌٕق

٠ّٚ 6.406 

 4.919 ثٌؾٌّن 

 5.055 غٌح

 13.408 ثٌؼؾّٟ

 10.97 ثٌؼج٠ٌِز

 24.769 ِو٠ٕز دٌػ ثٌؼٌح

 86.575 ثإلؽّجٌٟ

 

 فً يجبل انتىسعبد وانجذيذ 

  يهيىٌ جُيخ33.338تكهفخ 

 (وُ )ِج صُ ثٔؾجٍٖ  ثٌذ١جْ

 28.819 ثٌّٕضَٖ

 15.566 ٌٕق

٠ّٚ 10.678 

 1.083 ثٌؾٌّن 

 2.615 غٌح

 48.734 ثٌؼؾّٝ

 11.719 ثٌؼج٠ٌِز

 7.485 ِو٠ٕز دٌػ ثٌؼٌح

 126.699 ثإلؽّجٌٟ
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 تبثع اَجبساد شزكخ االسكُذريخ نتىسيع انكهزثبء 

 (صّٛؼجس+ ِمج٠ْجس )ثٌى١ّز  ثٌذ١جْ

 2453 (ثٌف ِٖضٌن)ػوه ثٌّٖضٌو١ٓ 

 1715 (ُ.ٚ.َ)ثٌقًّ ثاللٚٝ ٌٍٖذىز 

 10 (ػوه ٍِٛػجس)ػوه ٌٛفجس ثٌض٠ٍٛغ ثٌٌة١ْ١ز 

 299 (وُ)ثٌىجدالس ثأل١ًٝز ؽٙو ِض٠ّٛ 

 57 (وُ)ثٌىجدالس ثأل١ًٝز ؽٙو ِٕنفٜ 

 103 (وُ)ثٌىجدالس ثٌٙٛثة١ز ث٢ًٌّٛر ؽٙو ِٕنفٜ 

 227 (ِذجٔٝ/ ثوٖجن ) (وُ)ػوه فؾٌثس ِقٛالس 

 211.3 (أ.ف.َ)لوًر ِقٛالس 

 

 

 اَجبساد شزكخ االسكُذريخ نتىسيع انكهزثبء  (تبثع)

 ثٌى١ّز ثٌٛفور ثٌذ١جْ

 75 ػوه ػوه ثٌؼوثهثس 

 2408 ػوه ػوه ثالػّور

 3082 ػوه ػوه ثٌىٖجفجس دجألػّور

 50 ػوه ػوه ثٌىٖجفجس ثٌٌّوذز ػٍٝ ثٌقجة٠ ثالىًع

 102 وُ ث١ٛثي ثٌىجدالس ثال١ًٝز ثٌنجٙز دجإلٝجءر

 33 وُ ث١ٛثي ثٌىجدالس ثٌٙٛثة١ز ثٌنجٙز دجإلٝجءر
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 اَجبساد شزكخ االسكُذريخ نتىسيع انكهزثبء  (تبثع)

 يب تى تزكيجخ يٍ نًجبد يىفزح ثقطبع االضبءح انعبيخ

 ثٌموًر ثٌّٛفٌر ١ِؾجٚثس ِج صُ صٌو١ذٗ ٔٛع ثٌٍّذز ثٌقٝ 

 0.2795 1933 ٙٛه٠َٛ ثٌّٕضَٖ

 0.1552 1156 ٙٛه٠َٛ ٌٕق

 ٙٛه٠َٛ ١ٌو ٠ّٚ
617 0.0983 

312 0.0932 

 ٙٛه٠َٛ ١ٌو ثٌؾٌّن 
1285 0.2349 

40 0.02 

 0.0995 584 ٙٛه٠َٛ غٌح

 0.1422 1222 ٙٛه٠َٛ ثٌؼؾّٟ

 0.0784 462 ٙٛه٠َٛ ثٌؼج٠ٌِز

ِو٠ٕز دٌػ 
 ثٌؼٌح

 0.466 3324 ٙٛه٠َٛ

 1.6672 10935 ثإلؽّجٌٟ

 

 29/6/2015عذد انهًجبد انًجبعخ حتً يىو 

ػوه ثٌٍّذجس  ٔٛع ثٌٍّذز
 ثٌٍّّْز

ػوه ثٌٍّذجس 
 ثٌّذجػز

ػوه ثٌٍّذجس 
ثٌّذجػز 
 صم٠١ْ

ػوه ثٌٍّذجس 
 ِذجػز وجٓ

ل١ّز ثٌٍّذجس 
 ثٌّذجػز وجٓ

١ًٙو  صجٌف
 ثٌّضذمٝ

 44940 2157 1636025 65441 184462 249903 297000  ٚثس9

 10298 75 294336 18396 11431 29827 40200  ٚثس 4
 18 ٚثس دـ 6

 ؽ١ٕز ٌٍّذز
18550 9707 4202 5505 99090 4 8839 

 20 ٚثس دـ 6
 ؽ١ٕز ٌٍّذز 

30450 16753 12979 3774 75480 25 13672 
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 في يجبل االحالل وانتجذيذ واالستكًبل وانًشزوعبد انكجزي 

 ٚٙف ثٌٌّٖٚع ثٌقٝ
١ٛي ثٌٖذىز 

 دجٌّضٌ
 ثٌضىٍفز دجألٌف ؽ١ٕز

ثٌٌّٕٚف دجألٌف 
 ؽ١ٕز

ْٔذز ثٌضٕف١ي 
% 

 ٌٕق

ص١ٌُِ ِذجٟٔ ِٕٖٚآس 

ثٌٌٖوز دّق٢ز 

 ث١ٌْٛف

 %75 1393001 1570775 ــــ

٠ّٚ 

ص١ٌُِ ِذجٔٝ ِٕٖٚآس 

ثٌٌٖوز دّق٢ز 

 ثٌَٕ٘ز

 %89 ـــــ 1957574 ــــ

 غٌح

ثفالي ٚصؾو٠و ًثفغ 

 ثٌّفٌٍٚر دجٌمذجًٜ
 %8 ـــــ 3713004.8 ــــ

مَثْ ٚػٕذٌ 

ث٢ٌٍّذجس ٚغٌف 

ثٌّقٛالس دٌثفغ 

 ٌِغُ

 ــــ 1798628 3615076.72 ــــ

 ثٌؼؾّٝ

ٔمً ٚففٌ ٚصٌو١خ 

ِٛث١ٌّ ٌٍ٘ ٌِْ 

 ُِ 700ل٢ٌ 

 UPVCِٚٛث١ٌّ 

 %80 ـــــ 2173010  و7ُ وُ ــ 9

 ثٌؼج٠ٌِز

ثٖٔجء ثّٛثً / ػ١ٍّز 

 دٌٚثفغ دٕؾٌ ثٌْىٌ
 282522.24 900994.45 ــــ

ِق٢ز )% 65

ًثفغ دٕؾٌ 

  (ثٌْىٌ

ِق٢ز )% 70

 (١ِجر ثًٌَ٘ٛ

ص١ٌُِ مَثْ ثٌذٌػ 

ٚثٖٔجء غٌفضٟ 

صٖغ١ً دٌثفغ 

 ثٌٕج٠ٌٙز

 %30 256652 1630570.5 ــــ

ثػّجي ػوث٠ٗ ِجًّٛر 

 ُِ دؾٛثً 700ل٢ٌ 

وٛدٌٜ ثٌق٠ٛقٝ 

 ثػٍٝ صٌػز ثٌٕٛدج٠ًز

 236550 1424925 ــــ

ثػّجي % 64.16

ِو٠ٕز هْٚ 

 ثٌىٛدٌٜ ثٌّؼؤٝ 

  3967353.24 16985930.47 ثإلؽّجٌٟ
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 %ْٔذز ثالٔؾجٍ  ثُّ ثٌٌّٖٚع ثٌقٝ

 ثٌؼؾّٟ

  ٚص١ًٙٛ وٛثدً ثٌف١ذٌ ٌٍّٖضٌوMSANٓ١صٌو١خ ٚفوثس 

100 
 دىِ (221)١ٙجٔز ٌؼوه 

ثفالي ّٕضٌثي ثٌىٕؼ ٠ٌِٟٛ ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ  ثٌؼج٠ٌِز
 MSAN وجد١ٕز 11دئؽّجٌٟ 

100 

ثفالي ّٕضٌثي ثٌذضٌٚو١ّج٠ٚجس دجٌىجًِ ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً  
 MSAN وذجةٓ 4ف١ذٌ دئؽّجٌٟ 

100 

 40  وجد١ٕز15ِٓ ّٕضٌثي ثٌؼج٠ٌِز دئؽّجٌٟ % 40ثفالي  

 50  ن ِضٌ 70ثفالي ث٠ٌ٢ٌك ثٌٚقٌثٚٞ د٢ٛي ثوغٌ ِٓ  

ٌِوَ ِٚو٠ٕز 
 دٌػ ثٌؼٌح

 وذجةٓ 4ص١ًٙٛ ثٌنوِز ثٌض١ٍف١ٔٛز ف١ذٌ ثٌٝ ثٌقٝ ثٌغجِٓ دئؽّجٌٟ 
 ِغ ػًّ ثٌٖذىز ثٌٌة١ْ١ز ٚثٌغج٠ٛٔز

100 

ثفالي وجًِ ٌٍّٕج١ك ثٌٕٚجػ١ز ثالٌٚٝ فضٝ ثٌٌثدؼز وٛثدً ٔقجُ  

 MSAN وذجةٓ 9ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ دئؽّجٌٟ 
100 

ثفالي ّٕضٌثي دٌػ ثٌؼٌح ثٌمو٠ُ دجٌىجًِ ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ  
 MSAN وجد١ٕز 12وٛثدً ف١ذٌ دئؽّجٌٟ 

100 

 100 فضـ ِٕفي ِذ١ؼجس ّٕضٌثي دٌػ ثٌؼٌح ثٌمو٠ُ  
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اَجبساد انشزكخ انًصزيخ نالتصبالد  (تبثع )  

 

 %ْٔذز ثالٔؾجٍ  ثُّ ثٌٌّٖٚع ثٌقٝ

 MSAN 100 ثٌٝ 24صق٠ًٛ وجدً  ٌٕق

 MSAN 100ص٠َٚو ٚثفالي ثٌْٕضٌثالس دـ 

 100  م٠ ثًٝٝ ٌٍْجهر ثٌؼّالء فٝ ٢ٔجق ثٌْٕضٌثي 2307صٌو١خ ػوه  ثٌؾٌّن

 MSAN 100ثفالي ثٌنوِز ػٍٝ وذجةٓ  غٌح 

 100 ّٕضٌثي ثٌّىِ ثفالي ثٌٖذىز ثٌٕقج١ّز دىٛثدً ف١ذٌ

 ثٌؼؾّٝ
  ٚص١ًٙٛ وٛثدً ثٌف١ذٌ ٌٍّٖضٌوMSANٓ١صٌو١خ ٚفوثس 

100 
 دىِ (221)١ٙجٔز ٌؼوه 

 ثٌؼج٠ٌِز

ثفالي ّٕضٌثي ثٌىٕؼ ٠ٌِٟٛ ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ 
 MSAN وجد١ٕز 11دئؽّجٌٟ 

100 

ثفالي ّٕضٌثي ثٌذضٌٚو١ّج٠ٚجس دجٌىجًِ ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً 

 MSAN وذجةٓ 4ف١ذٌ دئؽّجٌٟ 
100 

 40  وجد١ٕز15ِٓ ّٕضٌثي ثٌؼج٠ٌِز دئؽّجٌٟ % 40ثفالي 

 50  ن ِضٌ 70ثفالي ث٠ٌ٢ٌك ثٌٚقٌثٚٞ د٢ٛي ثوغٌ ِٓ 

ٌِوَ ِٚو٠ٕز 
 دٌػ ثٌؼٌح

 وذجةٓ 4ص١ًٙٛ ثٌنوِز ثٌض١ٍف١ٔٛز ف١ذٌ ثٌٝ ثٌقٝ ثٌغجِٓ دجؽّجٌٝ 
 ِغ ػًّ ثٌٖذىز ثٌٌة١ْ١ز ٚثٌغج٠ٛٔز

100 

ثفالي وجًِ ٌٍّٕج١ك ثٌٕٚجػ١ز ثالٌٚٝ فضٝ ثٌٌثدؼز وٛثدً ٔقجُ 
 MSAN وذجةٓ 9ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ دئؽّجٌٟ 

100 

ثفالي ّٕضٌثي دٌػ ثٌؼٌح ثٌمو٠ُ دجٌىجًِ ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ 

 MSAN وجد١ٕز 12وٛثدً ف١ذٌ دئؽّجٌٟ 
100 

 100 فضـ ِٕفي ِذ١ؼجس ّٕضٌثي دٌػ ثٌؼٌح ثٌمو٠ُ 

 

 


