
    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ 

 0202دٔر / اثرٚم  االشؼخ انزشخٛظٛخرخظض 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع 
 اندسء االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  1373. 433.. يرٔح أزًذ ػجذ انًدٛذ ضهٛى 

 َبخر نغخ  3333. .0. اثراْٛى يبْر ػجذ انذاٚى 

 َبخر نغخ  4344. 72. أزًذ ٚبضٍٛ يسًذ انرفبػٗ 

 َبخر نغخ  33.3. .735. يسًٕد زجٛش يسًذ يطر 

 َبخر نغخ  3377. 03. أزًذ ػجذانطزبر زبيذ ػجذرثّ 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسض  أزًذ ضبير يسًذ يسًذ 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسض  زُٚٓى انطؼٛذيُبر  

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسض  ْذٚر يسًذ ػهٗ انشسبد 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسض + فٛسٚبء اشؼبػٛخ يرٚى طالذ انذٍٚ ػهٗ 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسض  ضبرح ريؼبٌ ػجذِ 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسض  أّٚ يسًذ يسًذ يرزٔق 

 لٛسٚبء + ركُٕنٕخٛب انفسضراضت  ٔضبو يسًذ َجٛم يسًذ  

+ راضت فٛسٚبء + َظبئر ٔرأثٛراد ثٕٛنٕخٛخ يظطفٗ أزًذ كًبل ػجذانرؤٔف 
 ركُٕنٕخٛب انفسض

 + نغخ راضت فٛسٚبء + ركُٕنٕخٛب انفسض ٔئزظبء يسًٕد أزًذ زبفظ أثٕانؼٍُٛ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ
 راضت ركُٕنٕخٛب انفسض أيٛرح خًبل ػجذ انؼبطٗ 

 يبػذا ازظبء ٔنغخ  راضت خًٛغ انًٕاد ػجذانًُؼى انشرَٕثٗخبنذ يسًٕد  

 يهخض انُزٛدخ:     

 73 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 74 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 0 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 3 انُبخسٌٕػذد انطالة  4
 9 انراضجٌٕػذد انطالة  3
 %3317. انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ                        



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  انًبخطزٛرَزٛدخ               

 0202دٔر / اثرٚم   يُبطك زبرحرخظض          

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  40394 3333. ضبرح يسًذ شجم 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ          

    ال ٕٚخذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ 

    ٕٚخذ ال 

 يهخض انُزٛدخ:     

 7 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 7 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 - ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 7 انُبخسٌٕػذد انطالة  4
 - انراضجٌٕػذد انطالة  3
 %722 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3
 

 انًراخؼخ                  

        اندبيؼخيراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ 

 
 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 
 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ               

 0202دٔر / اثرٚم  طذررخظض                 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 1.. أيٛرح رثٛغ طالذ فرزبد 

 

.1544  

ثبضى يظطفٗ ضهًٛبٌ  
 أثٕٕٚضف

.73313 .3323  

  43344 43. رٚٓبو ضؼٛذ انذضٕلٗ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ          

 طسخ ػبيخ ٔٔثبئٛبد –راضت انفبريب  ْذٚر أزًذ يسًذ 

 راضت رشرٚر ٔفطٕٛنٕخٙ + ثبثٕنٕخٙ +ثبطُخ ػبيخ  ػهٛبء زشًذ ػجذانطزبر 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ 

    شًٛبء شٕلٗ ػجذانٕازذ 

 يهخض انُزٛدخ:

 3 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 3 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 7 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 . انُبخسٌٕػذد انطالة  4
 . ػذد انطالة انراضجٌٕ 3
 %32 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 
 انًراخؼخ 
 

 
 يراخؼخ انكهٛخ                                    يراخؼخ اندبيؼخ

 
 
 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                    

 0202دٔر / اثرٚم  ْطزٕنٕخٗرخظض                 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  43323 42333 أضًبء فٕزٖ زهًٗ ػجذانجبلٗ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ          

    ال ٕٚخذ  

 الة غبئجٌٕ ثبنثب: ط

    ال ٕٚخذ  

 يهخض انُزٛدخ:

 7 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 7 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 - ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 7 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4
 - ػذد انطالة انراضجٌٕ 3
 %722 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3
 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغزت ٔرطذ انُزٛدخ   ك

  انًراخؼخ                           

 يراخؼخ انكهٛخ                           يراخؼخ اندبيؼخ

 

 

 

 

 

 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                    

 0202دٔر / اثرٚم  طٕارئرخظض                 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

    ال ٕٚخذ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ          

رايٗ طجرٖ يسًذ خهف  
 اهلل

 راضت طٕارئ َٔبخر ازظبء ٔنغخ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ 

    ال ٕٚخذ 

 يهخض انُزٛدخ:

 7 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 7 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 - ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 - ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4
 7 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3
 طفر % انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 

                 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغزت ٔرطذ انُزٛدخ   ك

 انًراخؼخ                  

  يراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ اندبيؼخ
 

 

 

 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                    

 0202دٔر / اثرٚم  طت طجٛؼٗرخظض                 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  3310. 0733. فبطًخ يدذانذٍٚ ػهى انذٍٚ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ          

 راضت طجٛؼخ رطجٛمٛخ أيبَٗ ريسٖ ضاليخ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ 

    يسًذ انطٛذ أيُٛخ َبخٗ 

 يهخض انُزٛدخ:

 . ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 0 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 7 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 7 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4
 7 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3
 %32 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3
 

 انًراخؼخ                  

اندبيؼخيراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ    

 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 

 

 

 

 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 َزٛدخ يبخطزٛر خسء أٔل ضبػبد  يؼزًذح
 انزخذٚر ٔانؼُبٚخ انًركسح ٔػالج األنىرخظض 

 0202دٔر / اثرٚم 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  3379. 03313. يسًذ فزر اهلل خًبلْجّ  

 َبخر نغخ  .733. 034313 اضالو يسطٍ رٕفٛك انطٛذ 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 راضت يجبدئ  فٛسٚبء يسًذ ػبطف ػجذانطزبر لطت 

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  أضًبء يرضٗ يسًذغُٛى 

 راضت يجبدئ فٛسٚبء أزًذ طبرق أزًذ انؼذٖٔ 

 راضت يجبدئ فٛسٚبء يسًٕد يسًذ َدٛت يسًذ 
 يجبدئ فٛسٚبء –راضت و رشرٚخ  خهٛم انطٛذ خهٛميسًذ  

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  يدذٖ يٛخبئٛم ٕٚضف 

  ػجذانفزبذ يسًٕد ػهٗ أَص 

  أزًذ زطٍ أزًذ يسًذ 
  اثراْٛىزطٍ ضبير زطٍ  

 يهخض انُزٛدخ:

 77 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 1 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 4 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 0 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4
 3 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3
 %03331 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ                  

 يراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ اندبيؼخ



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ               

 0202دٔر / اثرٚم  انجبثٕنٕخٛب االكهُٛٛكٛخرخظض                 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

    ال ٕٚخذ  

     

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 راضت يٛكرٔاكهُٛٛكٙ أضًبء زطٍ يسًذ زطٍ 

 راضت يٛكرٔثٕٛنٕخٙ ئكهُٛٛكٙ ْجّ اهلل ثطَٕٛٗ يسًذ 

 راضت اضبضٛبد انطفٛهٛبد +انًٛكرٔثٕٛنٕخٙ  رػٕٖ انطٛذ انفمٗ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 خًٛغ انًٕاد يرٔح ثرٔد شفٛك    

 خًٛغ  انًٕاد أّٚ فزسٗ يسًذ 

 غبئت انًٛكرٔثٕٛنٕخٙ االكهُٛٛكٙ يٛبدح أزًذ انجسٛرٖ 

 يهخض انُزٛدخ:

 3 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 . ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 . ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 - ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4
 . ػذد انطالة انراضجٌٕ 3
 طفر % انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3
 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ                  

 اندبيؼخيراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ 

 0202دٔر / اثرٚم  طت االضرحرخظض 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

شًٛبء يسًذ زطٍ يسًذ  
 انؼرٔش

 َبخر نغخ  .05. 090

يسًذ رخت أزًذ ضبنى  
 انُدبر

 َبخر نغخ  .43. 29.

 َبخر نغخ  .73. 030 َٕرْبٌ رٕفٛك ٕٚضف ْالل 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

  ال ٕٚخذ  

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  انرغذاء يسًٕد ضؼذ ػهٗ 
 يهخض انُزٛدخ:

 4 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 . ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 7 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 . ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4
 - ػذد انطالة انراضجٌٕ 3
 %722 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ                  

 يراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ اندبيؼخ

 

 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  َفطٛخ ٔػظجٛخرخظض                    

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  3333. .0. زٚبدح  ػسانذٍٚ كًبلكًبل  

ٔفبء يسًذ االيٍٛ  
 ػجذانهطٛف

 َبخر نغخ  42397 33303.

 َبخر نغخ  3373. 7333. أزًذ يظطفٗ ػجذانطزبر 

 َبخر نغخ  47 3933. انشًٛبء طبنر رٕفٛك 

 َبخر نغخ  3377. .4. اثراْٛى أزًذ اثراْٛى أزًذ 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 راضت فبريب+ كًٛٛبء + فطٕٛنٕخٙ  ضًٛر ػجذانًدٛذرػٕٖ  

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخذ  

   
 يهخض انُزٛدخ:

 3 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 3 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 - ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 3 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4
 7 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3
 %..3.3 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ                  

 يراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ اندبيؼخ



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  ػظبورخظض                    
رلى 

 اندهٕش
 االضى

 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

  3333. 41. انطجكٙ خٛخ يُٛب ٔ 

  3311. 7.. اثراو أنفٗ ٚؼمٕة 

  3301. 4433. يسًذ زطٍ يسًذ أزًذ 

  ..33. 01. ػجذانٕازذ طبثريسًذ  

  523.. 09133 أزًذ خًبل ػجذانطالو ػالو 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 راضت و ثبثٕنٕخٙ  ازًذ كًبل انذٍٚ ػهٙ انفمٙ  

 راضت ئزظبء  يسًذ طالذ أزًذ أثٕانؼٛطٕٖ 

 راضت و ْطزٕنٕخٙ ٔ رشرٚر  يسًذ ازًذ ريس٘ زًبدح  

 راضت خًٛغ انًٕاد يبػذا انهغخ  ازًذ ػجذ انفزبذ يسًٕد  

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  يسًذ ػجذانطالو انطٛذ 

  يظطفٗ ػجذانرزًٍ انطٛذ 

  ػالء يًذٔذ ػهٗ 
 يهخض انُزٛدخ:

 70 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7
 9 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0
 . ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .
 3 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4
 4 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3
 %33 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ                  



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 خسء أٔل ضبػبد  يؼزًذحَزٛدخ يبخطزٛر 

 0202دٔر / اثرٚم  انجبطُخ انؼبيخرخظض 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ 1311. 42. ٔئبو ضبيٗ ػجذانسًٛذزاٚذ 

 َبخر نغخ 3394. 0.33. أيبَٗ يسًذ ػجذانفزبذ 

 َبخر نغخ ..93. 34. ٔضبو أثٕانؼس انؼرالٗ 

 َبخر نغخ 333. 4933. ْذٚر ريؼبٌ يشؼم 

 َبخر نغخ 47523 39313. فٛجٗ يخبئٛم نطفٗ 

 َبخر نغخ 1544. 1.. اًٚبٌ َٕٚص يسًذ َٕٚص 

 َبخر نغخ 47333 13. أضًبء زُفٗ َجّٛ زُفٗ 

 َبخر نغخ 1333. 3.. زُٚت أثٕثكرػجذانسًٛذ 

 نغخ َبخر 731. 03333 يسًذزطٍ يسًذ زطٍ انؼًٛرٖ 

 َبخر نغخ 4311. .7. يٓب يسًذ ػجذانًُؼى انخٕنٗ 
 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ

 ثبثٕنٕخٛب اكهُٛٛكٛخ –ثكزرٕٚنٕخٙ –راضت ثبثٕنٕخٙ  فبطًخ يسًذ ضؼذ ػجذانًدٛذ 

 راضت فطٕٛنٕخٙ + كًٛٛبء زٕٛٚخ  يسًٕد ػطٛخ ضؼذ شرٚف 

 ثبثٕنٕخٙ + فبريبكٕنٕخٙ + ئزظبء و راضت  يسًٕد ضبير ػهٗ انُبدٖ 

 راضت فطٕٛنٕخٙ + كًٛٛبء زٕٛٚخ  يُٛب زُب اثراْٛى زُب 

 راضت فبريبكٕنٕخٙ + ازظبء  أرٚح خبنذ انفمٗ 

 راضت فبريبكٕنٕخٙ    َٕرْبٌ شؼجبٌ فزسٗ 

 راضت خًٛغ انًٕاد يبػذا أزظبء ٔنغخ  أيم ايبو ػجذانهطٛف 

 فطٕٛنٕخٙ و  راضت فبريبكٕنٕخٙ + ئزظبء +  يظطفٗ أزًذ رثٛغ االثٛغ 

 راضت خًٛغ انًٕاد يبػذا انهغخ  يسًذ فٕزٖ ػجذانمبدر 

 ثبثٕنٕخٙ + ئزظبء و  راضت  يبخذ كًٛم طجسٗ 

 ثبثٕنٕخٙ و  راضت  أًٍٚ يُذٖ يسًذ 
 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 يسًذ يدذٖ يسًذ انفٛشبٖٔ يُخ اهلل يدذٖ ػجذانؼسٚس 

 ثذر يطؼذ أزًذ ػهٗ زُٚت يزٕنٗ أزًذ 

  يسًذفراج ػجذانرزٛى 

 يهخض انُزٛدخ:

 03 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 79 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 1 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 72 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 9 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3

 %.3033 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3
 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

  
 انًراخؼخ                                

 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  انًطبنكرخظض                    

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  4233 33303. اضالو يسًذ أثٕثكر يُظٕر 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

  الٕٚخذ  

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  الٕٚخذ  
 يهخض انُزٛدخ:

 7 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 7 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 - ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 7 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 - ػذد انطالة انراضجٌٕ 3

 %722 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ                   راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ

 يراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ اندبيؼخ

 

 

 

 

 

 

 

 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  اندرازخ انؼبيخرخظض                    

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 طالة َبخسٌٕأٔال: 

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  3333. 43. أزًذ ػجذانؼظٛى انشبيٗ 

 َبخر نغخ  133. 133.. أزًذ يسًذ رػب انجهٛٓٗ 

 َبخر نغخ  3. 40. َريٍٛ طبرق خٕرشٛذ 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 + فطٕٛنٕخٙ يدًٕػخ انزشرٚر ضبرح ػظبو انطؼٛذ 

 يدًٕػخ انزشرٚر ػجذانسًٛذ يسًذ ػجذانًُؼىيراد  

 فطٕٛنٕخٙ و +  يدًٕػخ انزشرٚر أزًذ ػجذانفزبذ اثراْٛى 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 خًٛغ انًٕاد أزًذ ػبدل يسًذ يسًذ 

 خًٛغ انًٕاد يسًٕد ٔخذٖ يسًٕد 

 خًٛغ انًٕاد أيٛر ػجذ انًرػٗ ػجذانطًٛغ 
 يهخض انُزٛدخ:

 9 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 3 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 . ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 . ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 . ػذد انطالة انراضجٌٕ 3

 %32 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ                   راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ

 يراخؼخ اندبيؼخ              يراخؼخ انكهٛخ     

 

 

 

 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  انمهت ٔاالٔػٛخ انذيٕٚخرخظض                    

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

 يدًٕع اندسء
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ 42301 3033.                                                                                        ثبظخ  يسًذ ػظبو انذٍٚ  انطؼٛذ 

 َبخر نغخ 40371 1933. انمظبص  ثٓبء يسًذ ػجذانسًٛذ 

 َبخر نغخ 9310. 3133. ػبنٙ  َدٕٖ اثراْٛى يطؼٕد 

 َبخر نغخ 40331 34. ٕٚضف أزًذ يسًذ أثٕانفؼم 

 َبخر نغخ 40331 34. رَب يسًذ انطٛذ ضطٛسخ 

 َبخر نغخ 9377. 30. انًمًٛٙ  ػفٛفٗ يسًٕد ػفٛفٗ 

 َبخر نغخ 42377 37. ػجذ انذاٚى  يظطفٗ أزًذ ثُٓبد 

 َبخر نغخ 47371 1233. َٕٚص  ػجذاهلل انطٛذ ػجذانؼبطٗ 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

  ال ٕٚخذ  

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 خًٛغ انًٕاد ػًر يسًذ ْبشى يسًذ 

 خًٛغ انًٕاد أزًذ يسًذ أزًذ يُظٕر 

 خًٛغ انًٕاد ػجذ انسًٛذ  أضبيخ زًذاٌ زكٗ 

 خًٛغ انًٕاد َبطر  أيٛر إَٔر ػجذانؼظٛى 

 خًٛغ انًٕاد خبد انًٕنٙ أزًذ ضؼٛذ فرٚذ 
 يهخض انُزٛدخ:

 .7 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 3 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 3 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 3 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 - ػذد انطالة انراضجٌٕ 3

 %722 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ                   راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ                     

 يراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ اندبيؼخ

 
 
 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 َزٛدخ يبخطزٛر خسء أٔل ضبػبد  يؼزًذح

 0202دٔر / اثرٚم  طت ٔخرازخ انؼٍٛرخظض 

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ 42310 3333. يسًذ طالذ انطمب أيُٛخ 

 َبخر نغخ 4237 37. غبدح َجٛم دْبيٗ 

 َبخر نغخ 42394 3333. رَب يسًٕد يسًذ 

 َبخر نغخ 42371 3733. يسًذ ًْطخ يكٙ 

 َبخر نغخ 3339. .0. يسًذ ػًبد اثراْٛى خهٛم 

 َبخر نغخ .13. 3.. انشًٛبء انطؼٛذ أثٕانخٛر 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 ثظرٚبد اًٚبٌ شسبرخ ػجذانفزبذ 

 ثظرٚبد رايٗ يسًذ يسًذ ضؼبدح 

 ثظرٚبد اًٚبٌ يإيٍ ػجذاندٕاد 

 ثظرٚبد زبزو أزًذ اثمراْٛى 

 ثظرٚبد  فبرٍ ضؼٛذ فإاد 

 +ثظرٚبد  خرازخ اَدٗ يدذٖ ػهٗ 

 ثظرٚبد زالثٛخ أزًذ اثراْٛى انطٛذ ػهٗ 

 ثظرٚبد أيبَٗ اثراْٛى ػجذانًمظٕد 

 ثظرٚبد كًبل فزسٗ يسًذ ضًٛر 

 ثظرٚبد يسًذ يظطفٗ زطٍٛ 

 ثظرٚبد رػب اثراْٛى ضًٛخ 

 ثظرٚبد َٓبل ضبيٗ ػجذانطًٛغ 

 ثظرٚبد يسًذ َجّٛ يسًذ  

 ثظرٚبد ضهطجٛم ػبدل ػجذانسًٛذ 

 ثظرٚبد أّٚ زًذٖ فإاد يسًذ 

 ثظرٚبد ْبخر يسًذ ػجذاهلل يسًذ 

 ثظرٚبد َٓبل ػهٗ يسًذ انٓبثط 

 ثظرٚبد طفبء يظطفٗ ػجذانًؼطٗ 

 ثظرٚبد ػجذاهلل يسًذ انطجبػٗ 

 ثظرٚبد يرٔح يسًذ زٍٚ 

 ثظرٚبد اضالو ثذر طالذ 

 طالة غبئجٌٕ          

 خًٛغ انًٕاد ٚبضًٍٛ يدذٖ يزٕنٗ 

 خًٛغ انًٕاد أزًذ يًذٔذ فًٓٗ 

 راضت ثظرٚبد أالء شٕلٗ خطٍ ػرلخ 

 خًٛغ انًٕاد اضالو يسًذ يسًذ انًرضٗ 

 يهخض انُزٛدخ:

 7. ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 01 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 4 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 3 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 07 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3

 % 00300 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3
 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  انزٕنٛذ ٔأيراع انُطبء رخظض                    

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  4537. .775. أضًبء أزًذ يسًذ رؼٛهت 

 َبخر نغخ  ..95. 34. أضًٓبٌ ػفذ زدبزٖ 

 َبخر نغخ  453. 7233. ذػجذانفزبزطُبء كرو  

 َبخر نغخ  3377. .4. ْجّ خًبل فزسٗ 

 َبخر نغخ  4344. 72. اًٚبٌ ػجبش اثراْٛى 

 َبخر نغخ  4.337 9093. يُبل ضبيٗ انطٛذ 

 َبخر نغخ  9544. 33. ُْذ زبيذ يسًذ ضؼٛذ 

 َبخر نغخ  9303. 3.33. ػجذ انغفبر ثشٛرثزٕل ػجذاهلل  

 َبخر نغخ  9333. 33. أزًذ ػجذانؼطٗاالء ٚبضر  

 َبخر نغخ  3501. .035. أضًبء ضبيٗ يسًذ غًُٛٗ 

 َبخر نغخ  42331 33. يراو ػجذاهلل ػجذانفزبذ 

 َبخر نغخ  3510. 4333. زطبو يسًٕد زبيذ 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 راضت ازظبء ضًٛخ انطؼٛذ االيٍٛ  

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 خًٛغ انًٕاد رٚى ٚطرٖ ػطٛخ 

 خًٛغ انًٕاد اضراء اثراْٛى فزسٗ 

 خًٛغ انًٕاد يُبل زكٗ رٕفٛك 
 يهخض انُزٛدخ:

 73 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 .7 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 . ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 70 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 7 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3

 %903.2 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ     راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ                         

             يراخؼخ انكهٛخ                     يراخؼخ اندبيؼخ  



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  انطًؼٛبد رخظض                    

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

    ال ٕٚخذ  

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 ٔيمرر اخزٛبرٖ نطبَٛبد يٗ ٚسٛٗ ػجذانرزًٍ انكردٖ 

 طالة غبئجٌٕثبنثب: 

  ال ٕٚخذ  
 يهخض انُزٛدخ:

 7 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 7 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 - ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 - ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 7 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3

 طفر % انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ                   راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 

 انًراخؼخ                     

 يراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ اندبيؼخ

 

 

 

 

 

 

 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  أَف ٔأرٌ رخظض                    

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ 3310. 233.. ْبٚذٖ أزًذ اثراْٛى 

 َبخر نغخ 133. 133.. أضًبء خًبل زطٍ 

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 ثبثٕنٕخٗ يٛكرٔ اكهُٛٛكٛخٔراثخ فبريب + ثبثٕنٕخٗ  ػًر ػجذانْٕبةأزًذ يسًذ  

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخذ  
 يهخض انُزٛدخ:

 . ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 . ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 - ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 0 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 7 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3

 % 33333 نهُدبذانُطجخ انًئٕٚخ  3

 

 انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ    راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًهراخؼخ                    

 يراخؼخ انكهٛخ                         يراخؼخ اندبيؼخ

                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



    خبيؼخ انًُٕفٛخ       
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  االطفبلرخظض                    

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

 َبخر نغخ  1341. 1303.. ثطًخ يًذٔذ فرٚذ انشٛخ 

 َبخر نغخ  40323 1333. أزًذ ػجذانرزًٍزُبٌ ضاليخ  

 َبخر نغخ  933. 3333. راَٛب ػبطف ػجذانؼسٚس 

 َبخر نغخ  ..473 10. أزًذ ػبدل ػجذانًمظٕد  

 َبخر نغخ  933. 3333. فبطًخ أزًذ ػجذانطًٛغ كشك 

 َبخر نغخ  47333 14303. يٗ ٔخذٖ طالذ انذٍٚ درٔٚش 

 َبخر نغخ  3339. 2303.. اضراء ٚسٛٗ َجٛم انمبػٗ 

 َبخر نغخ  42300 30. أزًذ يظطفٗ أزًذ اضًبػٛم 

 َبخر نغخ  9301. 3.303. ازًذ رأفذ ػجذ انًُؼى َذا  

 َبخر نغخ  .4233 3133. دػبء يدذ٘ يسًذ انجخ  

 َبخر نغخ  9311. 33. ضسر يسًٕد يٕضٙ ػُبٌ  

 َبخر نغخ  ..13. 3.. ازًذ زطُٙ ػرفّ ضبنى  

 َبخر نغخ  4033 3033. رايٙ ازًذ رثٛغ  

 َبخر نغّ 3310. 233..  ضٕٚهىاثراْٛى يسًذ اثراْٛى  

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 راضت و فطٕٛنٕخٙ + و ثبثٕنٕخٙ  يرٔح أيٍٛ فٓٛى االيبو 

 راضت و ثبثٕنٕخٙ  يبرٚبَب فٕاز رشب د زُب 

 راضت و ثبثٕنٕخٛب اكهُٛٛكٛخ  ٔالء اضبيخ ػجذانًسطٍ ػجذانمبدر 

 راضت و فطٕٛنٕخٙ  أزًذ ػجذانًُؼى ضهًٛبٌ 
 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 راضت خًٛغ انًٕاد  شًٛبء ػهٗ انشبفؼٗ يسًذ 

 يهخض انُزٛدخ:
 79 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 73 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 7 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 74 ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 4 انطالة انراضجٌٕ ػذد 3

 %11511 انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

                     انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ                   راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ

 يراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ اندبيؼخ



    خبيؼخ انًُٕفٛخ  
  كهٛخ انطت      

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب

 يؼزًذح أٔل ضبػبد خسء  يبخطزٛرَزٛدخ                     

 0202دٔر / اثرٚم  طت انسبالد انسرخخ رخظض                    

رلى 
 اندهٕش

 االضى
 أٔال: طالة َبخسٌٕ

يدًٕع اندسء 
 االٔل

انًؼذل 
 انفظهٗ

 يالزظبد

    ال ٕٚخذ  

 ثبَٛب : طالة راضجٌٕ 

 راضت زبالد زرخخ  يسًذ طهؼذ يسًٕد اثٕ انُدب  

 راضت فبريبكٕنٕخٙ + زبالد زرخخ  شًٛبء انطٛذ يسًٕد يظطفٙ  

 راضت ثبثٕنٕخٙ ٔيٛكرٔثٕٛنٕخٙ ٔزبالد زرخخ ٔئزظبء  يست كبيم نٕٚص كبيم  

 راضت  طت انسبالد انسرخخ   يسًذ ازًذ يسًذ اثراْٛى لبثٛم  

 راضت طت انسبالد انسرخخ  يظطفٙ خالل يطبٔع  

 راضت طت انسبالد انسرخخ  أزًذ ْبشى ػطٛخ انذٚت   

 راضت طت انسبالد انسرخخ  رثبة زًبدح ػجذ انًُؼى فرج  

 راضت طت انسبالد انسرخخ  ػالء ػجذ انًمظٕد خطبة زدبج  

 راضت طت انسبالد انسرخخ  يظطفٙ يسًذ األيٍٛ يسًذ   

 راضت و فطٕٛنٕخٙ + و ثبثٕنٕخٙ + طت زبالد زرخخ يسًذ يسًذ انجطَٕٛٙ دراز  
 ٔنغخ ٔئزظبء 

 راضت فبريب + راضت طت انسبالد انسرخخ  أزًذ ٚبضر اثراْٛى شؼجبٌ  

 راضت و فبريب + طت انسبالد انسرخخ  يسًذ ازًذ ػجذ انًؼطٙ َظر  

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ
  يدذ٘ ػجذ انُبطر اثراْٛى  

 يهخض انُزٛدخ:
 .7 ػذد انطالة انًزمذيٍٛ 7

 70 ػذد انطالة انسبػرٍٚ 0

 7 ػذد انطالة انغبئجٍٛ  .

 - ػذد انطالة انُبخسٌٕ 4

 70 ػذد انطالة انراضجٌٕ 3

 %طفر  انُطجخ انًئٕٚخ نهُدبذ 3

 

                     انرطذ      رئٛص انكُزرٔل           ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ                   راخغكزت ٔرطذ انُزٛدخ   

 انًراخؼخ

 يراخؼخ انكهٛخ                   يراخؼخ اندبيؼخ

 


