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33332333333133انٕدذاد

ثًبدر3319970.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚراثراْٛى ادًذ يذًذ عجذانعبط4ٗ

ثًبدر3318920.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ اثراْٛى عجذانمبدر انطٛذ انض14ُٕٗٚ

ثًبدر3317720.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ انطٛذ يرضٗ دبيذ16

ثًبدر3319890.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذضعٛفيمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ رضب أدًذ كبيم َٕر انذ26ٍٚ

ثًبدر3320130.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚرادًذ ضاليخ عجذ انغُٗ ادًذ انشبي30ٗ

ثًبدر3318890.00ٍٛيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ عالء عطٛخ عهٗ عه40ٗ

ثًبدر3318890.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ يذًذ عجذ انْٕبة خهٛم57

ثًبدر3320610.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذانزمذٚرادًذ يذًذ يذًٕد يذًذ كجٛش61ّ

ثًبدر3318940.00ٍٛيًزبزجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚراضراء يذًذ عجذ انمبدر أدًذ80

ثًبدر3318330.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراضراء يذدذ اثراْٛى انطٛذ انذصر82ٖ

ثًبدر3319740.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕلانزمذٚراضالو ريضبٌ يذًذ يزٕنٗ يذًذ ٕٚضف87

ثًبدر3320050.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚراضًبء عٛطٗ خًٛص رارت عٛط96ٗ

ثًبدر3520850.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاانزمذٚراضًبء يذًذ ادًذ عهٗ انخٕن98ٗ

ثًبدر3318490.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛف جذايمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرايُّٛ يذًٕد عهٙ عجذ انْٕبة121

ثًبدر3320300.00ٍٛيًزبزيمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚراَجٗ عبدل ربٔضرٔش يشرل127ٗ

ثًبدر3318880.00ٍٛيًزبزيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚراٚخ يذًذ اثٕ انُجب عجذ هللا133

ثًبدر3320560.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚراًٚبٌ أدًذ جبثر أدًذ138

ثًبدر3519210.00ٍٛجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراٚٓبة جًبل ادًذ يذًذ عجذ هللا149

ثًبدر3521890.00ٍٛجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرأدًذ أشرف أدًذ انطٛذ153

ثًبدر3523850.00ٍٛجٛذ جذاراضت الئذٛبجــــٛذراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرأيبل عجذانْٕبة رشذٖ عجذانطًٛع157

ثًبدر3320150.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚرآٚخ يذًذ خًٛص يذًذ171

ثًبدر3322760.00ٍٛيًزبزجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلضعٛفيًزبزيًزبزجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذاجٛذ جذاانزمذٚرآٚخ يذًذ عجذ انًُعى يصطفٗ ادًذ رزق172

ثًبدر3318030.00ٍٛجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرثثُٛخ يذًذ إيبو انطٛذ182

ثًبدر3320280.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذضعٛفراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذانزمذٚرثطُذ غبَى ٕٚضف يذًذ رٔي191ّ

ثًبدر3521420.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاانزمذٚررجبرن يذًذ انًرضٗ انًرضٗ ادًذ195

ثًبدر3319670.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذانزمذٚررمٗ ضعٛذ عهٗ ضعٛذ فرج هللا197

ثًبدر3520690.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚردٍُٛ رثٛع ريضبٌ انفم229ٗ

ثًبدر3518540.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرخبنذ اثراْٛى إَر اثراْٛى يذًذ230

ثًبدر3318210.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرخبنذ يذًذ ثبثذ يذًذ233

ثًبدر3320440.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚررثبة دطُٙ ضٕٚذ اضًبعٛم ضٕٚذ253

ٔافك يجهص انكهٛخعًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص عبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجعخ:أيهٗ انًراجعخ

انزمذٚر
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33332333333133انٕدذاد

ثًبدر3319470.00ٍٛيًزبزجــــٛذراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرردبة َصر يذًٕد يذًذ254

ثًبدر3520890.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚررضٕٖ عطٛخ يذًذ دطٍ عجذهللا265

ثًبدر3521210.00ٍٛيًزبزيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚررٔاٌ عجذ انًُعى يذًذ يذًذ ادًذ280

ثًبدر3318480.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚرزُٚت أشرف عجذانغُٙ غرٚت شذبر294ّ

ثًبدر3318130.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرضبرح ضًٛر عجذ هللا يذًٕد عطٛخ298

ثًبدر3318670.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚرضبرِ جًبل يذًذ عفٛفٗ دط303ٍ

ثًبدر3521980.00ٍٛيًزبزيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرضبرِ يذًذ يصطفٗ يذًذ يرض305ٗ

ثًبدر3320440.00ٍٛيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚرضبنٗ يراد اثراْٛى عجبش307

ثًبدر3317530.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕلانزمذٚرضهٕٖ يذًٕد ادًذ يذًذ انطٛذ322

ثًبدر3318590.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرضًّٛ ٕٚضف انطٛذ يرض327ٗ

ثًبدر3320110.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرشرٔق ادًذ دطٍٛ ادًذ دط337ٍ

ثًبدر3318940.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚرصجرٖ عجذ انعسٚس عجذ انًذطٍ يذًذ ضعذ354

ثًبدر3319600.00ٍٛجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرضذٗ عهٗ رثٛع دفهش357

ثًبدر3319800.00ٍٛجــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرعجذ انردًٍ دطٍ يذًذ عجذ انجهٛم ادًذ370

ثًبدر3318590.00ٍٛيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚرعجذ انردًٍ ٕٚضف عجذ انذًٛذ انطٛذ عذش377

ثًبدر3320440.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرعًر خبنذ يذًذ صالح انذٍٚ عجذانذًٛذ409

ثًبدر3319070.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرعًر يذًذ ادًذ ضعٛذ عه412ٙ

ثًبدر3519580.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرعًرٔ دُفٗ يذًٕد انراعٗ اثراْٛى422

ثًبدر3318920.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرغبدح عهٙ يٓذ٘ عهٙ يذًذ426

ثًبدر3319310.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرغبدِ رجت يُٓٙ فرغه427ٙ

ثًبدر3318130.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚركرٚى صبنخ يعٕض صبنخ ادًذ دًبو443

ثًبدر3319050.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕلضعٛفانزمذٚرنٛذٚب عًبد رزق يعٕض448

ثًبدر3521640.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاانزمذٚريبْٛزبة يذًذ يذًذ عجذانجبلٗ عجذ انفزبح456

ثًبدر3519840.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ادًذ ضعٛذ عجذانذهٛى عجذهللا462

ثًبدر3319050.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ خبنذ يجرٔن يُذٔر478

ثًبدر3319480.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ضبيٗ عجذ هللا عهٗ عٛط483ٗ

ثًبدر3318590.00ٍٛيًزبزضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ صبثر عهٗ عجذ490ِ

ثًبدر3520310.00ٍٛيًزبزيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريذًذ عجذ انرؤٔف يطكٍٛ عجذانجهٛم497

ثًبدر3320350.00ٍٛجــــٛذضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚريذًذ عالء انذٍٚ يذًذ يصطفٗ عجذ انرد504ًٍ

ثًبدر3317920.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًٕد ضعٛذ رزق ايبو545

ٔافك يجهص انكهٛخعًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص عبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجعخ:أيهٗ انًراجعخ
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33332333333133انٕدذاد

ثًبدر3317740.00ٍٛيًزبزيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريرٔاٌ يذًذ انطٛذ عطّٛ يهٕن564

ثًبدر3317830.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريرٔاٌ يذًذ ضعذ اثراْٛى زَٛظ565

ثًبدر3320110.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريرٔح عجذ هللا يذًذ يذًٕد عجذ انال567ِ

ثًبدر3317800.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚريرٚى جرجص َصٛف يزر571ٖ

ثًبدر3519690.00ٍٛيًزبزيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريرٚى دطٍ يذًذ عهٗ اثراْٛى572

ثًبدر3320160.00ٍٛجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريصطفٗ يذًذ دُفٗ يذًٕد يرجب588ٌ

ثًبدر3318510.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريصطفٗ يذًٕد يذًذ ضبنى589

ثًبدر3320410.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريُٓذ ادًذ عجذانفزبح يذًذ612

ثًبدر3317010.00ٍٛجــــٛذيمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريُٓذ يذًذ رٚبض صمر613

ثًبدر3321240.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚريٗ ثرٔد اثراْٛى دطٍٛ زٚز620ٌٕ

ثًبدر3321940.00ٍٛجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚريٗ يذًذ ْبرٌٔ دطٍٛ يذًذ يطعٕد622

ثًبدر3321680.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريٛبر صالح انذٍٚ صبثر يذًٕد لطت628

ثًبدر3321310.00ٍٛجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجٛذ جذاراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاانزمذٚريٛبر عجذ انذهٛى فؤاد عجذ انذهٛى629

ثًبدر3318770.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَبدرٍٚ جًبل أيٍٛ انطًرا636

ثًبدر3319540.00ٍٛجٛذ جذاضعٛفيمجٕليمجٕلجــــٛذضعٛفيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَبدّٚ انطٛذ عطٛخ عٕض هللا637

ثًبدر3319640.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلضعٛفضعٛفيمجٕلانزمذٚرَجّٛٓ عبدل يذًٕد ضبنى ثالل639

ثًبدر3319220.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرَرجص ادًذ انطٛذ يذًذ كطبة651

ثًبدر3319480.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفجــــٛذيمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚرَريٍٛ يذًذ ادًذ دطٍ اثٕ طبنت653

ثًبدر3318490.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرَصرِ طهعذ دطٍ يذًذ عالو655

ثًبدر3318320.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَٕراٌ اشرف انطٛذ اثراْٛى661

ثًبدر3521770.00ٍٛجٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرَٕرِ يذًذ جبد يذًذ يردٕو663

ثًبدر3320520.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرَٕرْبٌ اشرف ادًذ ثطَٕٛٗ ادًذ666

ثًبدر3320550.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلانزمذٚرَٕرْبٌ عًبد انذٍٚ ادًذ ادًذ ْالل675

ثًبدر3319780.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَٕرْبٌ يذًٕد ادًذ عجذ انذًٛذ يطبرٚذ678

ثًبدر3319570.00ٍٛيًزبزضعٛفراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرْبجر عبدل عجذ انًُعى ادًذ685

ثًبدر3319370.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرْجخ ْشبو ادًذ ثذر جًعخ695

ثًبدر3319230.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذضعٛف جذايمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرْٛثى ادًذ انجذٖٔ يذًذ عجذانرد704ًٍ

ثًبدر3519540.00ٍٛيًزبزيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرٔفبء يذرٔش اثراْٛى يذًذ اثٕ انعال708

ثًبدر3520840.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرٔالء رشبد يذًذ عه709ٙ

ثًبدر3318620.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛف جذايمجٕلضعٛفجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرٚبرا أًٍٚ يذًذ انجٛهٙ عه717ٙ

ٔافك يجهص انكهٛخعًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص عبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجعخ:أيهٗ انًراجعخ
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ثًبدر3319010.00ٍٛجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرٚبضًٍٛ عالء عجذ انًطهت انطٛذ أدًذ725

ثًبدر3520850.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرٕٚضف يجذٖ ادًذ دطٍ انًؤر735ٌ

ثًبدر3321750.00ٍٛجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚرٕٚضف يذًذ ادًذ ْبشى يٕض736ٗ

ثًبدر3319430.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلراضت الئذٛبيًزبزيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرجٓبد يًذٔح عهٗ إثراْٛى737

ثًبدر3321230.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبراضت الئذٛبجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرأضًبء عًبد يذًذ عجذ انًمصٕد875

ثًبدر3317890.00ٍٛيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ عبدل اثراْٛى ضهًٛب745ٌ

ثًبدر3319070.00ٍٛيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرايُٛخ يذًذ فبضم دطٍ ادرٚص763

ثًبدر3319170.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذضعٛفراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلانزمذٚررٔاَب ادًذ اثراْٛى عجذ انردٛى يذًذ783

ثًبدر3520160.00ٍٛيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذانزمذٚرعجذ انردًٍ صبثر عجذ انفزبح دطٍ عٛط798ٗ

ثًبدر3317890.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕلضعٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرعًرٔ عبطف صبثر انطعٛذ813

ثًبدر3319110.00ٍٛجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚركٛرنص نطفٗ ٚعمٕة ثبشب817

ثًبدر3318550.00ٍٛجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ يذًٕد عجذ انطالو اثراْٛى ٕٚضف829

ثًبدر3319440.00ٍٛجــــٛذضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريذًٕد ادًذ دطٍ يطعٕد دطب831ٌ

ثًبدر3319050.00ٍٛجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕلضعٛفجٛذ جذايًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريذًٕد اشرف ضعٕد انطٛذ انشرٚف832

ثًبدر3319570.00ٍٛجــــٛذضعٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريرٔاٌ رافذ صبثر عجذ هللا دًبد837

ثًبدر3319170.00ٍٛيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚرَٓبل يجذٖ عجبش ادًذ856

ثًبدر3520490.00ٍٛيًزبزيمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرْهٛم يطزٕر عجذ انًجٛذ يٕٛٓة862

ٔافك يجهص انكهٛخعًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص عبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجعخ:أيهٗ انًراجعخ
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33332333333133انٕدذاد

ثثالس يٕاد3017840.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذاراضت الئذٛبضعٛف جذايمجٕليمجٕلانزمذٚراثراْٛى ضعٛذ عجذ انْٕبة عجذ انغ8ُٗ

ثثالس يٕاد3016830.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفانزمذٚرادًذ عبدل ضعذ دطٍ اثراْٛى36

ثثالس يٕاد3017130.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ عجذهللا كبيم عجذ هللا االنف38ٗ

ثثالس يٕاد3016200.00جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفانزمذٚرادًذ يذًذ ثطَٕٛٗ يذًذ انعٛبط51

ثثالس يٕاد3015420.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفانزمذٚراضًبء اثٕثكر دطٍ عهٗ دط90ٍ

ثثالس يٕاد3018300.00جــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرانطٛذ يذًٕد يعجذ يذًذ يعجذ117

ثثالس يٕاد3016800.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراَذرٔ ْشبو فٕزٖ جٛذ ْريُٛب129

ثثالس يٕاد3016030.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرآالء اثراْٛى إَر اثراْٛى ادًذ يطبْم162

ثثالس يٕاد3016960.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚرآالء أدًذ يذًذ أدًذ انمبرٔط163ٗ

ثثالس يٕاد3017690.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذانزمذٚرثطُذ كبيم يذًذ عطبط192ّ

ثثالس يٕاد3015850.00جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚردطٍ يذًذ دطٍ دطٍٛ دطٍ انعطبر218

ثثالس يٕاد3017280.00يًزبزيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚرخبنذ صجذٗ عجذ انطزبر انخٕن231ٗ

ثثالس يٕاد3017070.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕلضعٛفجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚررضب دهًٗ يذًذ يذًذ261

ثثالس يٕاد3016540.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚررَب ٚطرٖ عًبرح عًبرح ثذٛر271ٖ

ثثالس يٕاد3218990.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذضعٛفيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚررٚٓبو دطٍ يذًذ يصٛهذ288ٗ

ثثالس يٕاد3015930.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرزٚبد يذًذ يذفٕظ يذًذ يذًذ دط292ٍٛ

ثثالس يٕاد3015500.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرضبرِ َبصر يذًذ عه306ٙ

ثثالس يٕاد3017770.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبضعٛفيمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفانزمذٚرعالء انذٍٚ ٔجذٖ عجذانغُٗ يطعٕد397

ثثالس يٕاد3017220.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرعًر يذًذ انطٛذ يذًذ زٚذا414ٌ

ثثالس يٕاد3017510.00يًزبزيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرعًرٔ يذًذ دطٍٛ يذًذ دط423ٍٛ

ثثالس يٕاد3017390.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرفبدٖ عسٚس ثجبٖٔ ركٗ ضٛذْى429

ثثالس يٕاد3217790.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرفبطًخ يذًذ فزذٗ يٓراٌ يذًذ عجذ انعبل435

ثثالس يٕاد3016030.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرفزذٗ ادًذ عجذ انفزبح اضًبعٛم ادًذ438

ثثالس يٕاد3016870.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚرنؤٖ دضٕلٗ شعجبٌ يذًذ ثٕٛي447ٗ

ثثالس يٕاد3016020.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ادًذ خهٛم عجذ انعظٛى عه461ٗ

ثثالس يٕاد3217540.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚريذًذ ادًذ عهى انذٍٚ يذًذ عهى انذ463ٍٚ

ثثالس يٕاد3018000.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ رثٛع يذًذ شذبرّ عجذ انجٕاد481

ثثالس يٕاد3017560.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ضعٛذ ادًذ يجبرن انشبرن484ٙ

ثثالس يٕاد3016030.00جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلدريبٌدريبٌيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفانزمذٚريذًذ عهٗ يجرٔن عجذ انغُٗ انشرلب509ٖٔ

ثثالس يٕاد3220470.00يًزبزجــــٛذيمجٕلغبئتيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلغبئتجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ فخر٘ خطبة دبيذ يذًٕد514

ثثالس يٕاد3017390.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ فرٚذ شٕلٗ عجذ انًٕن517ٗ

ثثالس يٕاد3016430.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلضعٛف جذاراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚريذًذ يصطفٗ فزذٗ يصطفٗ عجذ هللا530

ٔافك يجهص انكهٛخعًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص عبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجعخ:أيهٗ انًراجعخ

(ثالس يٕاد) طهجخ يُمٕنٌٕ ثًٕاد 
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األٔل:  انًطزٕٖ كشف رصذ رمذٚراد طالة انًطزٕٖ األٔلجبيعخ األضكُذرٚخ
انًجٛضــــــــخ

2016دٔر َٕٚٛــــــخ ضبثب ثبشب- كهٛخ انسراعخ 
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33332333333133انٕدذاد

ثثالس يٕاد3218130.00جــــٛذضعٛفيمجٕلغبئت يمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ٚبضر االثبصٛرٖ عجذانُعٛى اضًبعٛم534

ثثالس يٕاد3017150.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًٕد يذًذ خهٛم ضهًٛبٌ يُصٕر552

ثثالس يٕاد3015920.00يمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريرٚى يذًٕد يذًذ ضبنى عٕض574

ثثالس يٕاد3018670.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريُخ هللا عهٗ عجذ انٕادذ عهٗ صٕيع602

ثثالس يٕاد3017510.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕلانزمذٚريؤيٍ عبدل دطٍ شرٚف َٕٚص615

ثثالس يٕاد3017680.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريٛبر ضعٛذ يذًذ يُصٕر627

ثثالس يٕاد3020480.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلضعٛفراضت الئذٛبجٛذ جذاجٛذ جذايًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرَذٖ يذًذ عجذ انهطٛف أدًذ شرداَخ649

ثثالس يٕاد3017690.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذايمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَٕرْبٌ ادًذ يذًذ ضبنى عجذانُج664ٗ

ثثالس يٕاد3017360.00يًزبزيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلراضت الئذٛبيًزبزجــــٛذيمجٕلضعٛف جذايمجٕليمجٕلانزمذٚرَٕرْبٌ انطٛذ جالل عجذ انذًٛذ667

ثثالس يٕاد3018010.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرَٕرْبٌ ضبنى صبثر دكٛى دُٛش668

ثثالس يٕاد3018370.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجــــٛذانزمذٚرَٕرْبٌ شعجبٌ عجذانعسٚس شعجبٌ شذبر670ّ

ثثالس يٕاد3019820.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرَٕرْبٌ عجذانفزبح عجذهللا يذًٕد انزرك673ٙ

ثثالس يٕاد3219850.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرٚبضًٍٛ اشرف فبٚس ٚطٍ ثرا722َٗ

ثثالس يٕاد3218000.00جــــٛذراضت الئذٛبراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرٚطرا انطٛذ عهٙ يذًذ راغت730

ثثالس يٕاد3016520.00جٛذ جذايمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚرَٕراٌ دطُٗ إضًبعٛم إضًبعٛم انُبضٕر871ٖ

ثثالس يٕاد3017200.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلضعٛف جذاجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ عجذ انردٛى يذًٕد اثراْٛى يذًٕد746

ثثالس يٕاد3016900.00يمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادْى ادًذ شعجبٌ يذًذ757

ثثالس يٕاد3017830.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕلضعٛفراضت الئذٛبجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرشرٚف عبدل أدًذ شذبرّ انطٛذ791

ثثالس يٕاد3016740.00جــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕلضعٛفراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرعًر خبنذ عجذانعبل اثٕزٚذ عًر808

ثثالس يٕاد3015610.00يمجٕلضعٛفيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرعًر يذًذ انعرثٙ انطٛذ عجذ هللا809

ثثالس يٕاد3015880.00يمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ يجذٖ فزذٗ عجذ انردًٍ يعرٔف828

ثثالس يٕاد3218650.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفيمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًٕد ضٛف انذٍٚ ضٛف هللا انطٛذ خًٛص834

ثثالس يٕاد3016260.00يمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرْبجر عصبو يذًذ عهٗ فراج859

ٔافك يجهص انكهٛخعًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص عبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجعخ:أيهٗ انًراجعخ

(ثالس يٕاد)طهجخ يُمٕنٌٕ ثًٕاد :  ربثع
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األٔل:  انًطزٕٖ كشف رصذ رمذٚراد طالة انًطزٕٖ األٔلجبيعخ األضكُذرٚخ
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33332333333133انٕدذاد

راضت2415140.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛف جذاجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚراثراْٛى دًذٖ يذًذ ْبشى  عجذ انٓبد5ٖ

راضت64380.00يمجٕلضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفضعٛف جذاراضت الئذٛبضعٛف جذايمجٕلجٛذ جذاضعٛفضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفانزمذٚراثراْٛى يجذٖ يذًذ دفُٗ يذًذ10

راضت53180.00جــــٛذضعٛف جذاراضت الئذٛبغبئتضعٛف جذاراضت الئذٛبغبئتضعٛف جذاراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفانزمذٚرادًذ اٚٓبة ادًذ يصطفٗ ادًذ17

راضت85100.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕلضعٛفضعٛفيمجٕلضعٛفانزمذٚرادًذ جًبل دطٍٛ ضٛذ دط18ٍٛ

راضت85070.00جــــٛذضعٛفراضت الئذٛبضعٛفضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفضعٛفجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبضعٛفضعٛفانزمذٚرادًذ دبيذ ادًذ يذًذ دبيذ19

راضت52910.00جــــٛذضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفضعٛفيمجٕليمجٕلضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفانزمذٚرادًذ دبيذ انذُفٗ اثراْٛى انذُف20ٗ

راضت42730.00جٛذ جذاضعٛفراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفضعٛف جذاجــــٛذضعٛفضعٛف جذاراضت الئذٛبضعٛفغبئتانزمذٚرادًذ دطٍ عٕض شهف22ّ

راضت158820.00جــــٛذيمجٕلضعٛفيمجٕلضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفضعٛفانزمذٚرادًذ دًذَب هللا دطبٌ ادًذ لرٚش23

راضت95960.00جــــٛذضعٛفراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفغبئتراضت الئذٛبضعٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕلضعٛف جذاراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفانزمذٚرادًذ خبنذ عطّٛ ادًذ24

راضت1710010.00يًزبزضعٛفضعٛفراضت الئذٛبيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفانزمذٚرادًذ ضعذ عٕض لبضى انطعذا27ٖٔ

راضت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚرادًذ ضعٛذ اثراْٛى ادًذ انُذبش28

راضت74470.00جٛذ جذاضعٛفضعٛفجــــٛذضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفيمجٕلجــــٛذضعٛفضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفانزمذٚرادًذ ضعٛذ فزذٙ يزٕنٙ غالة29

راضت32190.00غبئتغبئتضعٛف جذاغبئتراضت الئذٛبغبئتغبئتضعٛف جذاغبئتجــــٛذضعٛفضعٛف جذاراضت الئذٛبضعٛفراضت الئذٛبانزمذٚرادًذ عبدل ادًذ رثٛع يزٕن34ٗ

راضت1510970.00جٛذ جذاضعٛفيمجٕلجٛذ جذاضعٛفراضت الئذٛبضعٛفجــــٛذجٛذ جذايًزبزجــــٛذضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفانزمذٚرادًذ يجرٔن يذًذ ثطَٕٛٗ انًه43ٖٕ

راضت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚرادًذ يذًذ اضًبعٛم غرٚت اضًبعٛم49

راضت116930.00يمجٕلضعٛفراضت الئذٛبضعٛفضعٛفراضت الئذٛبضعٛفضعٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕلضعٛفراضت الئذٛبضعٛفيمجٕلانزمذٚرادًذ يذًذ انطٛذ ادًذ50

راضت95710.00جٛذ جذاضعٛف جذاضعٛفيمجٕلضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفيمجٕلجــــٛذجٛذ جذاضعٛفراضت الئذٛبضعٛفضعٛفانزمذٚرادًذ يذًذ صبدق عبير عثًب54ٌ

راضت85390.00جٛذ جذاضعٛفضعٛفراضت الئذٛبضعٛف جذاراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفيمجٕليًزبزيمجٕلضعٛف جذاراضت الئذٛبضعٛفضعٛفانزمذٚرادًذ يذًذ طّ دطٍ شعٛت55

راضت159180.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفراضت الئذٛبضعٛفيمجٕلضعٛفجٛذ جذاجــــٛذضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚرادًذ يذًذ عرفخ عرفخ يذًٕد59

راضت148760.00جــــٛذدريبٌضعٛفراضت الئذٛبيمجٕلدريبٌضعٛفضعٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕلضعٛفراضت الئذٛبضعٛفيمجٕلانزمذٚرادًذ يذًذ عٕٚص عه60ٗ

راضت95990.00جــــٛذضعٛفضعٛفيمجٕلضعٛفضعٛفضعٛفضعٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذضعٛفراضت الئذٛبضعٛفضعٛفانزمذٚرادًذ يصطفٗ يذًٕد يذًذ عه67ٗ

راضت159270.00جــــٛذضعٛفراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفراضت الئذٛبضعٛف جذاضعٛف جذاضعٛفجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ يًذٔح كبيم يذًٕد عفٛف69ٙ

راضت2414520.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلضعٛفراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚراضراء اَطٗ عجذ انهطٛف ادًذ الش73ٍٛ

راضت128230.00جــــٛذضعٛفراضت الئذٛبجٛذ جذاضعٛفضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاضعٛفراضت الئذٛبضعٛفيمجٕلانزمذٚرايم عًر يطعذ يطعٕد119

راضت32340.00يمجٕلغبئتضعٛف جذاراضت الئذٛبضعٛفراضت الئذٛبضعٛف جذاضعٛف جذاراضت الئذٛبجٛذ جذاضعٛف جذاضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفانزمذٚراٚخ ادًذ عجذ هللا يذًٕد انًٓذ131ٖ

راضت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚراًٚبٌ انطٛذ جبد هللا يذًذ دط137ٍ

راضت2113450.00جــــٛذراضت الئذٛبراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلضعٛفانزمذٚراًٚبٌ رزق انطٛذ يذًٕد142

راضت1710040.00جــــٛذضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفراضت الئذٛبراضت الئذٛبراضت الئذٛبضعٛفجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرإضراء يذًذ عجذ انذًٛذ عٛط151ٗ

راضت53720.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتجٛذ جذايمجٕلضعٛف جذاغبئتضعٛفضعٛفانزمذٚرأدًذ ٔائم صالح  يذًٕد يذًذ انجرع154ٗ

ٔافك يجهص انكهٛخعًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص عبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجعخ:أيهٗ انًراجعخ
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