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راطت32130.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتراطت الئذٛبجــــٛذضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذاانزمذٚزأكًم طجذٗ طبنى ادًذ اثٕ انهٛم156

راطت2012280.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕليًزبسجــــٛذيمجٕلضؼٛف جذايمجٕلضؼٛفانزمذٚزآالء يذًذ رسق انظؼٛذ أدًذ166

راطت158950.00جــــٛذضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛف جذاجٛذ جذاجــــٛذضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزثبطى كًبل إطذك يظبن179

راطت159360.00جــــٛذراطت الئذٛبراطت الئذٛبجٛذ جذاضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفانزمذٚزثظًخ ػجذ انزاسق يذًٕد يذًذ انهجٕد187ٖ

راطت63560.00جــــٛذضؼٛف جذاضؼٛفيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕلجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزثالل ريضبٌ يذًذ ػٛذ ريضب193ٌ

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتضؼٛفضؼٛف جذاغبئتضؼٛف جذاضؼٛفانزمذٚزثٓبء ٕٚطف ػجذ انذًٛذ ٕٚطف194

راطت1514970.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتيًزبسيًزبسغبئت ثؼذرغبئت ثؼذريًزبسيًزبسيًزبسانزمذٚزجٓبد يذًذ اثزاْٛى يذًذ انجُذ204ٖ

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبغبئتغبئتضؼٛفانزمذٚزدبسو طؼٛذ جًبل انذٍٚ ػجذ انؼشٚش يذًذ207

راطت85040.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزدبسو ػًزٔ ػجذ انؼبل يذًذ انظٛذ انظؼٛذ208ٖ

راطت63840.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتضؼٛفجٛذ جذاضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلانزمذٚزدظبو يذًذ طهٛى يذًذ طهٛى اثزاْٛى210

راطت116850.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفجــــٛذجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزدظٍ دظٍ ادًذ يذًٕد انمجزط213ٗ

راطت63990.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذاضؼٛف جذاجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛفانزمذٚزدًشِ جًبل يذًذ ادًذ دظ226ٍ

راطت148480.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزدُبٌ ٔجذٖ شٕلٗ طٛذْى228

راطت85010.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕلضؼٛفضؼٛف جذاضؼٛفضؼٛفانزمذٚزخبنذ يجذٖ ادًذ ػٕاجخ شهج232ٙ

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚزخذٚجخ ادًذ يذًذ دظٍ انًجبرن235

راطت158930.00جــــٛذضؼٛفضؼٛفيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفضؼٛفجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚزخهٕد ريضبٌ ػهٗ دظٍ انشبثٕر236ٖ

راطت74640.00جٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفجٛذ جذاغبئتضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزدانٛب ػظبو يذًذ ػٛذ241

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚزدػبء ػظبو يذًذ يذًذ يشزف244

راطت1811190.00جٛذ جذاضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزرٔاٌ اٚٓبة يذًذ اثزاْٛى انظٛذ273

راطت2315510.00يًزبسضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاانزمذٚزرٔاٌ دظت هللا يذًذ فًٓٗ دظت هللا275

راطت2414400.00يًزبسيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلجــــٛذجٛذ جذاضؼٛفضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚزرٚى طبيخ يذًذ طزاج يذًٕد ػجذ انُؼٛى286

راطت159760.00يًزبسضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبسجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزسٚبد ػبطف انظٛذ اطًبػٛم ادًذ290

راطت95670.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزسٚبد ػشد ػجذ انظزبر ػهٙ فٕدح291

راطت1810480.00جــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزطهًٗ فٕسٖ ثٕٛيٗ يذًذ دًٛذ318ِ

راطت1711030.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕلانزمذٚزطًز يذدذ طذلٙ ػجذ انؼشٚش325

راطت2414410.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛف جذاضؼٛفضؼٛفيمجٕليًزبسيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزطًٛخ ٚبطز ػجذانزدٛى ػهٗ اثَٕؼ326ًّٛ

راطت2112810.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛف جذاضؼٛف جذاضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزطٕطٍ طبيٙ كًبل اطكُذر332

راطت84490.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتراطت الئذٛبجــــٛذيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزطبنخ ػالء انظٛذ يذًذ353

راطت179800.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛفجــــٛذيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزػجذ انزدًٍ ادًذ طؼذ يذًذ سٚب367ٌ

راطت2011600.00يًزبسيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزػجذ انزدًٍ طالح خًٛض يذًذ خًٛض371

ٔافك يجهض انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛض انكُززٔل:كزجخ:أيالح
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راطت2111860.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفضؼٛف جذاضؼٛفيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزػجذ انزدًٍ ػهٗ دظٍٛ كًبل انذ372ٍٚ

راطت52730.00يمجٕلغبئتراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذاغبئتراطت الئذٛبضؼٛف جذاراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذاانزمذٚزػجذ انزدًٍ يذًذ ػبدل اطًبػٛم يٓذ375٘

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚزػجذ انزدًٍ يذًذ فٕس٘ يذًٕد376

راطت2112360.00جٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕلانزمذٚزػجذ انذًٛذ دظٍٛ ػثًبٌ انغًز386٘

راطت2111770.00جٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزػجذ انزدًٍ أدًذ جبثز أدًذ يزط388ٗ

راطت1811160.00يًزبسجــــٛذجــــٛذراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلضؼٛفجــــٛذضؼٛفضؼٛفضؼٛف جذاضؼٛف جذاضؼٛفانزمذٚزػجذ انظالو ُْذأٖ يُظٕر طهًٛب390ٌ

راطت000.00غبئت غبئت غبئت غبئت غبئت غبئت غبئت غبئتغبئتغبئتضؼٛف جذاغبئتغبئتراطت الئذٛبغبئتانزمذٚزػالء َبطز اثزاْٛى انظٛذ اثزاْٛى398

راطت2313890.00يًزبسيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕليًزبسجٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزػهٙ شذبرّ ػهٙ طهًٛبٌ ػجذ انكزٚى403

راطت116480.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتضؼٛفجــــٛذيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزػًبد دًذٖ يذًذ ػجذانذاٚى خهٛفخ404

راطت127300.00جٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛف جذايمجٕلجــــٛذجــــٛذضؼٛفضؼٛفيمجٕلضؼٛفانزمذٚزػًبر خبنذ طؼذ ػبشٕر سَمٛز405

راطت85380.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزػًز ادًذ ػجذانؼشٚش ػهٗ يذًذ406

راطت149170.00غبئت غبئت غبئت غبئت ضؼٛفغبئت غبئت ضؼٛف جذاجــــٛذجٛذ جذايمجٕلضؼٛف جذاضؼٛفيمجٕلجــــٛذانزمذٚزػًز ادًذ يذًذ يذًذ ضجبش407ّ

راطت96210.00يمجٕلضؼٛفضؼٛف جذايمجٕلغبئت غبئت راطت الئذٛبضؼٛف جذايمجٕلجٛذ جذاجــــٛذضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفانزمذٚزػًز دظٍ يذًٕد ػجذ انذهٛى ادًذ408

راطت127080.00يمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزػًز يذًذ ػهٗ ججز اثزاْٛى415

راطت96230.00جٛذ جذاضؼٛفضؼٛف جذاجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذايمجٕليًزبسجــــٛذضؼٛف جذاضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزفبدٖ دزٚض شُٕدِ ػجذ انًالن نٕلب428

راطت127430.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفجــــٛذجــــٛذيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزفبطًخ ريضبٌ ػجذ انزدًٍ يذًٕد433

راطت000.00غبئتغبئتضؼٛفراطت الئذٛبغبئتغبئتغبئتغبئتضؼٛفانزمذٚزكزٚى جًبل ْزٚذٖ ْزٚذٖ دظ442ٍ

راطت127610.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزكًبل طهٛى كًبل اثزاْٛى ػجذ انزدٛى445

راطت2113690.00يمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيًزبسجــــٛذجٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيبرُٚب ٔجذٖ َجٛت اطكُذر454

راطت158920.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزيبسٌ ادًذ فزٚذ طٛذ ادًذ455

راطت84830.00جــــٛذضؼٛف جذاضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ اثزاْٛى ادًذ يذًذ خهٛم457

راطت31830.00جــــٛذضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذايمجٕلضؼٛف جذاضؼٛف جذاغبئتراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ ادًذ يذًذ اثزاْٛى دأد464

راطت1710050.00يًزبسضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕلضؼٛفضؼٛف جذايمجٕليمجٕلانزمذٚزيذًذ ادًذ يذًذ يٕط465ٗ

راطت1710380.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزيذًذ اشزف ػجذ انفزبح اي466ٍٛ

راطت1811190.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزيذًذ انظٛذ يذًٕد انظٛذ يذًذ ػط469ّٛ

راطت53430.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتراطت الئذٛبجــــٛذجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ إثزاْٛى ٚض أدًذ َظبر470

راطت53680.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتضؼٛفجٛذ جذايمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزيذًذ دبيذ ػجذ انٓبدٖ يذًٕد دًبد473

راطت95310.00جٛذ جذاضؼٛفضؼٛفيمجٕلضؼٛفضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزيذًذ دظُٗ ادًذ نطفٗ ػه475ٗ

راطت32040.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتراطت الئذٛبجــــٛذضؼٛفضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ خًٛض اطًبػٛم يجزٔن479

راطت63510.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذاضؼٛفيمجٕليمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ دأد يذًذ اطًبػٛم طهًٛب480ٌ

ٔافك يجهض انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛض انكُززٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهظزخٔرئٛض ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛض نجُخ انُظبو ٔانًزالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًزاجؼخ
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راطت32190.00غبئتغبئتراطت الئذٛبغبئتضؼٛفغبئتغبئتضؼٛف جذاضؼٛف جذاجــــٛذضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ شبيخ يٓذٖ انذفزأٖ دًٛذح487

راطت117090.00جــــٛذضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفجــــٛذجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزيذًذ طجزٖ فزدبد انظٛذ492

راطت2915990.00يًزبسيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕليًزبسيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚزيذًذ طجز٘ لطت يذًذ493

راطت2918010.00جــــٛذيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذايمجٕلضؼٛفجــــٛذيًزبسجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزيذًذ ػبدل دظٍ طٛذ كٛبد495

راطت32100.00جــــٛذضؼٛف جذاراطت الئذٛبغبئتضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛفضؼٛف جذاجــــٛذضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزيذًذ ػجذانزاسق طٛذ يذًذ يمجٕل499

راطت96250.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفجــــٛذجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ ػهٗ ػجذ انفزبح ػهٗ دظٍ انزيه507ٗ

راطت137780.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ ػهٗ ػجذ انُجٗ شؼجبٌ ججز هللا508

راطت53470.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ فزاج سكٗ ادًذ515

راطت2414560.00جٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕليًزبسجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزيذًذ كبيم دبيذ ػهٗ انخزاش520ٗ

راطت1610780.00جٛذ جذايمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛفجٛذ جذاضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزيذًذ يذًٕد ادًذ ػجذرثّ ػجبد525ٖ

راطت1911950.00جٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕلضؼٛفيمجٕليًزبسضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزيذًذ يذًٕد رٚبع يذًٕد527

راطت96920.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفجــــٛذيًزبسجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ يذًٕد يذًذ ػجذ انهطٛف528

يذًذ يظؼٕد ػجذ انًُؼى يظؼٕد ػهٗ 529

فزػبص
راطت2112150.00جٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبجٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفيمجٕلجــــٛذجٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚز

راطت158970.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛف جذايمجٕلجــــٛذجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ يٕطٗ ػجذانؼشٚش يٕطٗ انطزا531ٖٔ

راطت189970.00يمجٕلضؼٛفضؼٛفيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذايمجٕلجــــٛذيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزيذًذ ٔطبو ػًبد اثزاْٛى خٛز انذ533ٍٚ

راطت63910.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًٕد ادًذ ػجذانجبلٙ اثزاْٛى ػجذهللا537

راطت63470.00جــــٛذضؼٛف جذاراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛف جذاضؼٛفيمجٕليمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًٕد انظٛذ ػهٗ ػجذ انًذظٍ ػه541ٗ

راطت74380.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفجٛذ جذاغبئتيمجٕلضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبانزمذٚزيذًٕد دظٍ يذًٕد ادًذ يظطف543ٗ

راطت159690.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕلجــــٛذضؼٛفضؼٛفيمجٕلانزمذٚزيذًٕد يذًذ دًذٖ لزٔاع551

راطت2414980.00جٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبدزيبٌضؼٛفجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزيذًٕد يذًذ يذًٕد ادًذ انظٛذ554

راطت128010.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛف جذاضؼٛفضؼٛف جذايمجٕليًزبسجــــٛذضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕلانزمذٚزيذًٕد َظزانذٍٚ طؼذ ػًز556

راطت2112630.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلضؼٛفضؼٛفانزمذٚزيزٔاٌ طالح طؼذ ػهٗ ػجذانًُؼى561

راطت159350.00جٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕلضؼٛفانزمذٚزيزٔاٌ ػبشٕر رجت اطًبػٛم ػجٛذ562

راطت53770.00جــــٛذضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبجٛذ جذاجــــٛذراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيزٚى ػبدل ٚظز٘ رسق جزجض573

راطت128910.00جــــٛذضؼٛفغبئتيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذاجــــٛذيًزبسجٛذ جذاضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبجــــٛذانزمذٚزيزٚى يظطفٗ طالح يظطفٗ يذًذ ش575ًّ

راطت127310.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزيظطفٗ جبثز دظٍ رضٕا580ٌ

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚزيظطفٗ ريضبٌ ػجذانؼبطٗ َجّٛ ضٛف هللا581

راطت84960.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتضؼٛفجــــٛذيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلانزمذٚزيظطفٗ فزذٗ ػهٗ انظٛذ ػه586ٗ

راطت158920.00جٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفضؼٛفجٛذ جذايمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزيظطفٗ يجذ٘ انظٛذ ػجذ انذًٛذ طهًٛب587ٌ

راطت85150.00يًزبسضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبجٛذ جذايمجٕليمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيظطفٙ يبْز دظٍ يذًذ ٕٚطف ي592ُٗٓ

ٔافك يجهض انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛض انكُززٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهظزخٔرئٛض ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛض نجُخ انُظبو ٔانًزالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًزاجؼخ

طهجخ ثبلٌٕ نإلػبدح: ربثغ
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33332333333133انٕدذاد

راطت2112490.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزيُبل خبنذ طبْز يذًذ دظٍٛ ادًذ594

راطت2113410.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزيُخ هللا يذًٕد انجزَض اطًبػٛم اثزاْٛى606

راطت2012890.00يًزبسضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذاضؼٛفضؼٛفجــــٛذيًزبسجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزيؤيٍ َظز انذٍٚ ػهٗ دظٍ انجزيب616ٖٔ

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚزيٗ يظطفٗ يذًذ ػجذ انزدًٍ انمظبص623

راطت42800.00جــــٛذضؼٛف جذاراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبغبئتضؼٛف جذاراطت الئذٛبجٛذ جذاضؼٛفضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛفانزمذٚزيٛبر ٚظزٖ يذًذ ثظَٕٛٗ طٛذ ادًذ630

راطت63750.00جٛذ جذاضؼٛف جذاراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛفغبئتضؼٛف جذاضؼٛفجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذاضؼٛفانزمذٚزيٛزَب اشزف يذًٕد يذًذ اثٕ غزثٛخ631

راطت2112750.00جٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚزَذٖ ادًذ ػجذانًُؼى ػهٗ انًظز644ٖ

راطت2112660.00يًزبسيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزَذٖ انظٛذ يذًذ يذًذ645

راطت1710350.00جــــٛذضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕليًزبسيمجٕلضؼٛفضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزَذٖ ػجذ انؼشٚش ػجذ انؼشٚش رًزاس647

راطت117140.00جٛذ جذايمجٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفجٛذ جذاجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزَؼًخ ػهٗ طؼذ ػجذ هللا ػًزا656ٌ

راطت64030.00جٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفضؼٛف جذاجٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزَٓٗ ػجذ انُبطز دظُٙ لزٚطى659

راطت1710990.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفجــــٛذيًزبسجٛذ جذايمجٕلضؼٛفيمجٕلضؼٛفانزمذٚزَٕرْبٌ يذًذ طٛذ دظٍ ادًذ676

راطت95640.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزْجّ ػًزٔ انظٛذ يذًذ  انشٔث696ٗ

راطت63690.00يمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛفضؼٛف جذاجــــٛذيمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛفانزمذٚزْذٚز ػهٗ يذظٍ خًٛض اثٕ انؼال699

راطت117590.00جــــٛذضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلضؼٛفضؼٛفيمجٕلانزمذٚزٔالء يذًذ ػهٙ انظٛذ يذًذ712

راطت64230.00جــــٛذضؼٛف جذاراطت الئذٛبجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذاضؼٛفجــــٛذجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزٔنٛذ طًٛز ػجذ انؼظٛى يذًذ اي714ٍٛ

راطت64160.00جٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزٚبطًٍٛ يٕطٗ يذًٕد يٕطٗ انشػٕٚه729ٙ

راطت2112680.00جٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزًُٚٗ دظٍ ادًذ ػجذ انظبْز يذًذ731

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚزًُٚٗ طًٛز دظٍ اثزاْٛى ػٕٚذاد732

راطت159640.00جٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليًزبسجــــٛذضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕلانزمذٚزٕٚطف جًؼخ طؼذ غُٛى734

14803جٛذ جذاضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزدظٍ يذًذ كًبل ػجذ هللا738
ثٕٛنٕجٗ 

يمجٕل
راطت

راطت95190.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزثالل يذًٕد يذًذ يذًذ يذًذ865

راطت148420.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلراطت الئذٛبدزيبٌضؼٛفضؼٛفجــــٛذيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزدظبو يذًذ ػجذ انؼشٚش شهج866ٗ

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚزيذًذ ْشبو ػجذ انذًٛذ أدًذ ٚؼمٕة873

راطت63990.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبغبئتضؼٛفراطت الئذٛبجــــٛذيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذاانزمذٚزأٚخ َبطز ػطٛخ ػجذهللا يٕط877ٗ

ٔافك يجهض انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛض انكُززٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهظزخٔرئٛض ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛض نجُخ انُظبو ٔانًزالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًزاجؼخ

طهجخ ثبلٌٕ نإلػبدح:  ربثغ
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غبئت ثؼذر000.00انزمذٚزادًذ ْشبو ػجذ انًؤيٍ يذًذ اثزاْٛى71

غبئت ثؼذر000.00انزمذٚزشًٛبء يذًذ انظٛذ فًٓٗ يذًذ350

غبئت ثؼذر000.00انزمذٚزيذًٕد يذًذ يذًٕد انظٛذ انؼشة555

غبئت ثؼذر000.00انزمذٚزاطًبء فبرٔق ػجذ انذًٛذ يذًذ760

غبئت ثؼذر000.00انزمذٚزيظطفٗ دطٕلٗ يُظٕر دظ846ٍ

رفغ لٛذ000.00انزمذٚزػًز َظز انذٍٚ يذًذ اثزاْٛى دأد810

إٚمبف لٛذ000.00انزمذٚزأدًذ انظٛذ أدًذ انظٛذ يطز874

ٔافك يجهض انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛض انكُززٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهظزخٔرئٛض ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛض نجُخ انُظبو ٔانًزالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًزاجؼخ

األٔل:  انًظزٕٖ كشف رطذ رمذٚزاد طالة انًظزٕٖ األٔلجبيؼخ األطكُذرٚخ
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2016-2015انؼبو انجبيؼٗ -  طهجخ يزفٕع لٛذْى 
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 نظجُخ 2016-2015إٚمبف لٛذح انؼبو انجبيؼٗ 

 نظجُخ2016-2015يزفٕع لٛذح انؼبو انجبيؼٗ 

(ػذريزضٗ يمجٕل نهؼبو انثبيٍ)غبئت 

كُززٔل انًظزٕٖ األٔل

2016-2015انؼبو انجبيؼٗ -  طهجخ غبئجٌٕ ثأػذار يمجٕنخ 

2016-2015غبئجخ ثؼذر يمجٕل ػٍ انؼبو انجبيؼٗ 

2016-2015غبئت ثؼذر إجزًبػٗ يمجٕل 

2016-2015غبئت ثؼذر يزضٗ يمجٕل نهؼبو انجبيؼٗ 

2016-2015غبئجخ ثؼذر اجزًبػٗ يمجٕل  
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33332333333133انٕدذاد

راطت31920.00يمجٕلضؼٛف جذاضؼٛفضؼٛفضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕلضؼٛف جذاضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبراطت الئذٛبانزمذٚزاثبَٕة ادٚت جٕرج سك739ٗ

راطت1811430.00يمجٕليمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذاجٛذ جذاضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلجــــٛذانزمذٚزاثزاْٛى دظٍٛ دذٔس طبنى انظجغ740

راطت1710950.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛفجٛذ جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذاانزمذٚزاثزاْٛى طجذٗ اثزاْٛى طهًٛب741ٌ

راطت126870.00يمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزادًذ اًٍٚ يذًذ ادًذ743

راطت159810.00جــــٛذضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفجــــٛذجٛذ جذادزيبٌضؼٛفدزيبٌيمجٕلجــــٛذانزمذٚزادًذ دظٍ يذًذ ػه744ٗ

راطت000.00يمجٕلانزمذٚزادًذ ػهٙ طبٚم ػهٗ اثٕجبد749

راطت000.00انزمذٚزادًذ يذًذ ادًذ ديزا751َٙ

راطت2012490.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕلضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚزادًذ يذًذ دظٍٛ راض752ٙ

راطت148730.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبجٛذ جذايمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزادًذ يُظٕر طبنى ػجذ هللا انظغزا753َٗ

راطت000.00انزمذٚزادًذ َبجٗ جٕٚذح ػهٗ كزٚى754

راطت2012360.00يمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبغبئتيمجٕلانزمذٚزادًذ ْشبو طالح ػجذ رثّ يذًذ755

راطت1810860.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕلضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذضؼٛفضؼٛفيمجٕلضؼٛفانزمذٚزادًذ ٚبطز ادًذ دبيذ ػٛظ756ٗ

راطت000.00انزمذٚزاطالو ريضبٌ إثزاْٛى ػجذ انذهٛى758

راطت1712560.00انزمذٚزانشًٛبء ٚبطز يذًذ ادًذ يذًذ762

راطت1810700.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕلضؼٛفجــــٛذجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزاَض يذًذ جًٛم رجت طهطخ765

راطت63180.00انزمذٚزاًٚبٌ أدًذ طبثز ػجذ انظالو ػجذ انًجٛذ766

راطت2615400.00يمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزجٕرج جًٛم جٕرج شذبرّ جزجض769

راطت148340.00يمجٕليمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛف جذاجٛذ جذايمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزدظٍ اثزاْٛى انجٕٛشٗ ػجذ انزد772ًٍ

راطت158540.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبجــــٛذيمجٕلضؼٛف جذاضؼٛف جذاراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزدظٍ ادًذ دظٍ ػجذ انفزبح773

راطت000.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚزدظُبء ػجذانخٛز طبنًبٌ لًظب774ٌ

راطت2312590.00يمجٕليمجٕليمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزدظٍٛ يذًٕد دظٍٛ انذخبخ775ُٗ

راطت000.00انزمذٚزدًبدِ فكّٛ يذًذ ك776َّٕ

راطت2315120.00يًزبسضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفجــــٛذيًزبسجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلجــــٛذانزمذٚزدٕاء ريضبٌ كًبل يذًذ انظب777ٖٔ

راطت84910.00انزمذٚزخبنذ أدًذ ػجذانغفبر ػجذانغُٗ ثالل778

راطت126930.00يمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفجــــٛذضؼٛفضؼٛفغبئتغبئتضؼٛفانزمذٚزدٚفٛذ جٕرج دأد َبفذ780

راطت63480.00يمجٕلغبئتراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبغبئتراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفانزمذٚزرايٗ خبنذ يذًذ طهًٛبٌ يخهٕف781

راطت117330.00يمجٕلغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتراطت الئذٛبجٛذ جذايمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلضؼٛفانزمذٚزريضبٌ رثٛغ فبرٔق ػجذ انٓبد782ٖ

ٔافك يجهض انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛض انكُززٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهظزخٔرئٛض ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛض نجُخ انُظبو ٔانًزالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًزاجؼخ

(إطزُفذٔا ػذد يزاد انزطٕة)طهجخ راطجٌٕ نهؼبو انثبَٗ 

كُززٔل انًظزٕٖ األٔل

األٔل:  انًظزٕٖ كشف رطذ رمذٚزاد طالة انًظزٕٖ األٔلجبيؼخ األطكُذرٚخ
انًجٛضــــــــخ

2016دٔر َٕٚٛــــــخ طبثب ثبشب- كهٛخ انشراػخ 

(إطزُفذٔا ػذد يزاد انزطٕة)طهجخ راطجٌٕ نهؼبو انثبَٗ 

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

غبئجخ ثؼذر يزضٗ يمجٕلنى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

29

ص
هٕ

ج
ان
ى 

رل

ـــــى
انًمزراإلطـــ

انفظـــــــم انذراطــــــــٗ انثبَٗانفظـــــــم انذراطــــــــٗ األٔل

انًظزٕٖ األٔل

ػـــذد 

انٕدذاد

انذرجبد 

انًزجذخ

انُظجخ 

انًئٕٚخ
انزمذٚز



 

يجبدئ اإللزظبد
انكًٛٛبء انفٛشٚبئٛخ 

ٔانزذهٛهٛخ

يٕرفٕنٕجٙ 

ٔرشزٚخ َجبد
دٕٛاٌ سراػٙ

دبطت انٗ َٔظى 

يؼهٕيبد

أطبطٛبد 

انًجزًغ انزٚفٙ
رٚبضــــخ

انكًٛٛـــبء 

ػضٕٚــخ
رمظٛى َجبد

يجبدٖء اإللزظبد 

انشراػٗ

أطبطٛبد 

األراضٙ

نغخ إَجهٛشٚخ 

ػهًٛخ
يٛكُخ سراػٛخ

أطبطٛبد إَزبج 

انفبكٓخ

دمٕق 

اإلَظبٌ

.ن.و14. ٌ.أ14. ن.أ12. ن.و12. ن.أ12. س.ق12. س.12ٌ. ٌ.13ٔ. ن.أ13. س.ق11.ن.و11. ٌ.11ٔ. س.11ٌ. ن.أ11. س.قانزيش ٔانزلى

33332333333133انٕدذاد

راطت116400.00يمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفدزيبٌراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفجــــٛذجــــٛذضؼٛفضؼٛف جذاضؼٛفضؼٛفانزمذٚزسٚبد طًٛز يذًٕد اثزاْٛى ػجذ انًجٛذ788

راطت2716980.00يمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕلضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلجــــٛذانزمذٚزسٚبد يذًذ طًٛز يذًٕد خهٛم789

راطت148380.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذايمجٕلضؼٛفضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزطبرق يذًذ طبنخ يذًذ ثزغٕس794

راطت127300.00يمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذاغبئتراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزطّ طؼٛذ ػجذ هللا ػجذانهطٛف795

راطت148680.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕلضؼٛفضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزػجذ انزدًٍ يظطفٗ ػجذ انزدًٍ يذبرو799

ػجذ انظالو انظٛذ ػجذ انظالو يذًٕد ػجذ 800

انؼبل
راطت127430.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفجــــٛذيمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚز

راطت32220.00انزمذٚزػجذ هللا دظٍٛ ػًز اغب801

راطت169300.00يمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبجٛذ جذاضؼٛف جذايمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفانزمذٚزػجذ انًذظٍ دًبد ػجذ انًذظٍ أدًذ802

راطت137480.00جٛذ جذاضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛف جذايمجٕلجــــٛذغبئتيمجٕلضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبانزمذٚزػجذ رثّ طبرق ػجذرثّ ػه803ٗ

راطت149910.00جــــٛذراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذايمجٕليًزبسجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚزػالء انذٍٚ َجٛم اطًبػٛم رجت َظٛز804

راطت159180.00جــــٛذراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذايمجٕلجٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزػهٗ ػبطف يذًذ ػجذ انغفبر شزف805

راطت95820.00يمجٕلغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتضؼٛف جذاجٛذ جذاضؼٛفضؼٛف جذاضؼٛف جذايمجٕليمجٕلانزمذٚزػًزٔ رضب ػجذ انًُؼى شٕشب812ٌ

راطت53040.00غبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتضؼٛف جذايمجٕليمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبغبئتضؼٛفانزمذٚزػًزٔ ٔنٛذ ػجذ انظالو رجت815

راطت117530.00جٛذ جذاغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتغبئتانزمذٚزفبطًخ انشْزاء انظٛذ اثزاْٛى ػجذ هللا816

راطت148460.00يمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفانزمذٚزيذًذ ادًذ ػٕٚضّ ادًذ يذًذ818ٍٚ

راطت179720.00جــــٛذضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕلضؼٛفانزمذٚزيذًذ ادًذ فزذٗ ػجذ انخبنك انجظٕي819ٗ

راطت1710870.00جــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذاجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزيذًذ دظٍ يذًذ ػجذ انذهٛى دجٛج820ّ

راطت159210.00يمجٕلضؼٛفضؼٛفيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛف جذاضؼٛفجــــٛذجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزيذًذ دًذٖ ػجذ انذفٛظ يذًذ ادًذ821

راطت106160.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجٛذ جذاضؼٛف جذاضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلانزمذٚزيذًذ ػبدل طؼذ شذبر823ّ

راطت95460.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذايمجٕلجــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزيذًذ فكزٖ يذًذ ػجذ انًمظٕد825

راطت2112070.00جــــٛذضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلضؼٛفضؼٛفضؼٛفيمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚزيذًٕد ادًذ ادًذ انًظٛز830ٖ

راطت1711290.00يمجٕلضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذاجــــٛذيًزبسيمجٕليمجٕلضؼٛف جذايمجٕليمجٕلانزمذٚزيزٔاٌ يذًذ ػهٗ اثٕ انؼال ػجذ انُج838ٗ

راطت1811110.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبجــــٛذيمجٕلانزمذٚزيظطفٗ ادًذ يذًذ ادًذ يزط841ٙ

راطت126990.00يمجٕلضؼٛفضؼٛف جذاراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذايمجٕلجٛذ جذاضؼٛفيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزيظطفٙ يذًذ يظطفٙ طبنخ845

راطت1810550.00جــــٛذضؼٛفضؼٛفيمجٕليمجٕلراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفيمجٕلجــــٛذجــــٛذضؼٛفضؼٛف جذايمجٕليمجٕلانزمذٚزيؤيٍ يذًذ انؼهًٛٗ ػجذ انؼبل يذًذ848

راطت148220.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزيؤيٍ يذًذ يذًذ خهٛم شؼجب849ٌ

850
يؤيٍ يذًذ يذًٕد يذًذ ادًذ

211061يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفضؼٛفيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚز
غبئت 

ثٕٛنٕجٗ
راطت

راطت105990.00يمجٕلضؼٛف جذاضؼٛف جذايمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛف جذاضؼٛف جذاجٛذ جذاضؼٛف جذاراطت الئذٛبراطت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚزيٙ يذًذ أدرٚض ػجذ انًجٛذ ادرٚض852

راطت127350.00يمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفراطت الئذٛبراطت الئذٛبضؼٛفضؼٛف جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕلراطت الئذٛبيمجٕلضؼٛفانزمذٚزيُٛب غبنٙ دأد ػشيٙ ثزطٕو854

راطت000.00انزمذٚزٚبطًٍٛ رضٕاٌ خهف هللا يذًذ ريٛخ863

ٔافك يجهض انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛض انكُززٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهظزخٔرئٛض ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛض نجُخ انُظبو ٔانًزالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًزاجؼخ
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انًجٛضــــــــخ

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

األٔل:  انًظزٕٖ كشف رطذ رمذٚزاد طالة انًظزٕٖ األٔلجبيؼخ األطكُذرٚخ

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

نى ٚظجم جًٛغ انًٕاد

2016دٔر َٕٚٛــــــخ طبثب ثبشب- كهٛخ انشراػخ 
كُززٔل انًظزٕٖ األٔل

(إطزُفذٔا ػذد يزاد انزطٕة)طهجخ راطجٌٕ نهؼبو انثبَٗ : ربثغ

ص
هٕ

ج
ان
ى 

رل

ـــــى
انًمزراإلطـــ

انفظـــــــم انذراطــــــــٗ انثبَٗانفظـــــــم انذراطــــــــٗ األٔل

انًظزٕٖ األٔل

ػـــذد 

انٕدذاد

انذرجبد 

انًزجذخ

انُظجخ 

انًئٕٚخ
انزمذٚز



 



 



 



 



 



 



 


