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33332333333133انٕدذاد

يمجٕل39253164.89يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيًزبزانزمذٚرٚبرا ػجذ انذًٛذ يذًذ ػجذ انذًٛذ رزق718

يمجٕل39252964.84جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذانزمذٚردَٛب ػجذ انطالو زكٗ ػجذ انطالو247

يمجٕل39252964.84يًزبزيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرَٕر انٓذٖ يذًذ اثراْٛى فردبد غٕغ660ّ

يمجٕل39252764.79يًزبزيمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚردطبٌ ػجذ انذهٛى ػجذ انكرٚى ادًذ انكال211

يمجٕل39251764.53جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذانزمذٚرطبرق دطٍ رجت ػجذانذًٛذ انفٕٛي358ٗ

يمجٕل39251464.46يًزبزجــــٛذجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚراثراْٛى ادًذ يذًذ ػجذ انرازق3

يمجٕل39251164.38جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚرزٚبد َبصر يذًٕد ػجذ انهطٛف293

يمجٕل39251064.35يًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراضًبء ٔجذٖ خهٛم يصطفٗ انغٛط102ٗ

يمجٕل39250864.30يًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚريذًذ رضب ػجذ انطالو غذبرّ انُجبر482

يمجٕل39250364.17جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚرٔالء ػالء رجت جًؼ711ّ

يمجٕل39250264.15جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ كبيم يطؼٕد يزٕنٗ غبٔر521

يمجٕل39249764.02يًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرآٚخ ادًذ يذًٕد إثراْٛى غٛذخ168

يمجٕل39249563.97جٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚررضٕٖ يذًذ يجرٔن انؼػر٘ يرضبل266

يمجٕل39248963.82جٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ دًذاٌ ضؼذ ٕٚضف انؼذ476ٖٔ

يمجٕل39248763.76جــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚرػًراٌ انػذبد ػًراٌ أثٕ لر417ٍٚ

يمجٕل39248063.58جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرٚبضًٍٛ رفبػٗ يذًذ يذًذ رفبػ723ٗ

يمجٕل39247663.48يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرػجذ انردًٍ انهٕاء ادًذ ضاليخ368

يمجٕل39247563.46جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ يذًٕد انطٛذ ضهًٛبٌ انؼذ526ٖٔ

يمجٕل39247263.38جــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلانزمذٚرصبثرٍٚ يطؼٕد يطبٔع راغذ352

يمجٕل39246463.17جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريٓب ػجذ انٕارس صبثر خهٛم611

يمجٕل39246263.12يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاانزمذٚرادًذ يذًذ دطٍٛ دطٍ يذًذ53

يمجٕل39246163.10جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرافُبٌ يذدذ يرضٙ يذًذ ضهًٛبٌ ٔان105ٗ

يمجٕل39246163.10جٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرْبجر َجٛم ضؼذ اثراْٛى688

يمجٕل39245963.05جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذانزمذٚرَٓٗ اثراْٛى ريضبٌ اثراْٛى ضؼذ857

يمجٕل39245863.02يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريٗ اٚٓبة دًذ٘ انطٛذ يذًذ619

يمجٕل39245662.97يًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرػجذ هللا يذًذ رًبو يذًذ ػجذ هللا382

يمجٕل39245362.89يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚررٔاٌ ػبدل ػجبش ػجذ انمبدر279

يمجٕل39245162.84جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚريذًذ ػجذ انهطٛف ادًذ ػجذ انهطٛف498

يمجٕل39245162.84يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريرٚى يًذٔح رضًٙ زك576ٙ

يمجٕل39244562.69جٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚرَؼًّ غضجبٌ انًذهٗ ضؼذ دجبن657ّ

ٔافك يجهص انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًراجؼخ
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33332333333133انٕدذاد

يمجٕل39244462.66جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚررغذح جًبل ػًر اثراْٛى ثرجبش267

يمجٕل39244362.64جــــٛذجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ػجذانْٕبة درٔٚع يٕض500ٗ

يمجٕل39243962.53جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرْبٚذٖ ػصبو ضؼذ ادًذ يذًذ690

يمجٕل39243862.51جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذجــــٛذجــــٛذانزمذٚريُّ هللا ػالء يذدذ يذًذ ضؼٛذ زٚذ608

يمجٕل39243262.35يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادطبٌ ػهٗ ادًذ ػًراٌ طهٛج13ّ

يمجٕل39243062.30جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراضًبء ادًذ يذًذ اثراْٛى91

يمجٕل39242962.28جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرضبرح ػًرٔ يصطفٗ ػجذ انذًٛذ لطبر301ّٚ

يمجٕل39242862.25جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرَصرِ صجر٘ ػجذ انردًٍ لر654َٙ

يمجٕل39242662.20جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرنٛهٗ َبصر يذًذ رزق449

يمجٕل39242562.17جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرػًر يذًذ لجبرٖ ضبنى ثركبد416

يمجٕل39242562.17جٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريذًذ دطٍ ػجذ انذًٛذ دط474ٍ

يمجٕل39242162.07يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚردَٛب اًٍٚ لطت يذًذ246

يمجٕل39241761.97يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرٔنٛذ ػجذ انؼسٚس دطٍٛ ػجذ انؼسٚس ػجذ715ِ

يمجٕل39241661.94يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚرضبرِ ػجذ انؼظٛى يذًذ أثٕ زٚذ خهٛم304

يمجٕل39241561.92يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرػًر ػهٗ يصطفٗ خٛرانذٍٚ االزرق411

يمجٕل39240361.61يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚراضالو خًٛص ػجذانجٕاد ضًطى86

يمجٕل39240261.58جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚريصطفٗ طبرق يذًذ انطٛذ زنٓف584

يمجٕل39240161.56جــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرػًر ػجذ انذهٛى دبفع دطٍ دط410ٍٛ

يمجٕل39239961.51يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريذًذ ادًذ جبثر غؼجبٌ يذًذ460

يمجٕل39239861.48جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ طبرق ثبرح فراج33

يمجٕل39239561.41جٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرفبطًّ ادًذ ػهٙ راغذ436

يمجٕل39239561.41جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚريذًذ غرٚف اثراْٛى ادرٚص خهٛفخ488

يمجٕل39239561.41جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلانزمذٚرخهٕد يذًذ دًٛذٔ يذًٕد يذًذ779

يمجٕل39239261.33جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚرْذٚر ػالء انذٍٚ يُصٕر ػجذ انذهٛى ضهطب698ٌ

يمجٕل39239061.28جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريذًذ فزذٙ يذًذ انصٛبد513

يمجٕل39238961.25جٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَريٍٛ جبثر راغت ػجذ انذًٛذ انُجبر652

يمجٕل39238761.20يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚردانٛب َصر دبيذ ضرغبو242

يمجٕل39238761.20جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرػجذ انذًٛذ فٓذ دًٛذ ظرٚفخ797

يمجٕل39238461.12جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚراضًبء رجت ػجذانرازق َبج94ٗ

يمجٕل39238361.10جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرغرٔق صجذٗ ػهٗ دطٍ انغرٚت338

ٔافك يجهص انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًراجؼخ
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يمجٕل39238061.02يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚردطُٗ ضبيٗ دطُٗ غذبرّ ػًبر222

يمجٕل39238061.02يمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريٙ يذًذ اثراْٛى ادًذ851

يمجٕل39237860.97جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕلانزمذٚرْجخ هللا ػجذ انطزبر طهت ػجذ انًمصٕد َؼبي694ّ

يمجٕل39237660.92يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚردػبء ػبدل يصر٘ ػجذ انؼسٚس انجبرد243ٙ

يمجٕل39237060.76يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريذًذ ػٕض ػجذ انطالو يهع511

يمجٕل39236960.74يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرايٛرح دطٍٛ يذًذ اثراْٛى122

يمجٕل39236960.74يًزبزجــــٛذيمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريرٔاٌ يطؼذ يذًذ لطت566

يمجٕل39236660.66جٛذ جذايمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرضبيخ يػذٕد جُبة اضًبػٛم ثذٛر308٘

يمجٕل39236160.53جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرْبرِ رجت انطٛذ أدًذ872

يمجٕل39236060.51يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرػجذ هللا َبدر ػجذ هللا يذًٕد ػجذ هللا383

يمجٕل39234760.17يًزبزيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريرٚى اثراْٛى زكٗ يذًذ اثراْٛى570

يمجٕل39234660.15جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرػجذ هللا َصر دضٕلٙ إثراْٛى غب384ٍْٛ

يمجٕل39234260.05جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرطّ دبيذ ػجذ انؼسٚس طهت361

يمجٕل39234260.05جٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرْبنخ ػهٗ دُفٗ يذًٕد انُجبر689

يمجٕل39234160.02يًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرطبرق ػهٗ دطٍ يذًذ793

يمجٕل39233659.89يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚررٚى يذًذ ػجذ انزٕاة ػجذ هللا يذرة287

يمجٕل39233559.87يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚررٔٚذا ضؼذ يذًٕد ػجذانؼسٚسغب283ٍْٛ

يمجٕل39232859.69جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرنطفٗ رضب نطفٗ يذًذ ػًبر446

يمجٕل39232859.69جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرػجذ انذًٛذ ػجذ هللا فزخ هللا اثٕ ثكر796

يمجٕل39231959.46جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرثطُذ دطٍ زكٗ دطٍ يذًذ غب190ٍْٛ

يمجٕل39231559.35جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚردطبو ٚبضر انطٛذ يذًذ ػجبش771

يمجٕل39231059.23يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرردًّ انطٛذ يذًذ يذًٕد257

يمجٕل39230559.10جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ يجذٖ غجم يصطفٗ ػجذ انردٛى827

يمجٕل39230359.05جــــٛذيمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًٕد ادًذ َجٛت غبٍْٛ يطبٔع539

يمجٕل39230259.02يمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ خبنذ ػجذانذًٛذ ػجذهللا زٚز477ٌٕ

يمجٕل39230058.97يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراضراء دطٍ جًؼخ دطٍ  ثركبد75

يمجٕل39229958.94يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرغبدٖ دطٍ ػهٗ دطٍ خضٛر333

يمجٕل39229558.84جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرثجبد ػًرٔ زكٗ يذًٕد دط183ٍ

يمجٕل39229558.84يًزبزيمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرغرٍٚ ضؼذ يذًٕد ضؼذ انذٚت342

ٔافك يجهص انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًراجؼخ

طهجخ َبجذٌٕ ثزمذٚر ػبو يمجٕل:   ربثغ
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2016دٔر َٕٚٛــــــخ ضبثب ثبغب- كهٛخ انسراػخ 



 

يجبدئ اإللزصبد
انكًٛٛبء انفٛسٚبئٛخ 

ٔانزذهٛهٛخ

يٕرفٕنٕجٙ 

ٔرػرٚخ َجبد
دٕٛاٌ زراػٙ

دبضت انٗ َٔظى 

يؼهٕيبد

أضبضٛبد 

انًجزًغ انرٚفٙ
رٚبضــــخ

انكًٛٛـــبء 

ػضٕٚــخ
رمطٛى َجبد

يجبدٖء اإللزصبد 

انسراػٗ

أضبضٛبد 

األراضٙ

نغخ إَجهٛسٚخ 

ػهًٛخ
يٛكُخ زراػٛخ

أضبضٛبد إَزبج 

انفبكٓخ

دمٕق 

اإلَطبٌ

.ن.و14. ٌ.أ14. ن.أ12. ن.و12. ن.أ12. ز.ق12. ز.12ٌ. ٌ.13ٔ. ن.أ13. ز.ق11.ن.و11. ٌ.11ٔ. ز.11ٌ. ن.أ11. ز.قانريس ٔانرلى

33332333333133انٕدذاد

يمجٕل39229558.84جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرفبطًّ يذًذ فزذٗ ػٛذ يذًذ األلرع437

يمجٕل39229358.79يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرػجٛر يصطفٗ ادًذ دًبد ادًذ395

يمجٕل39229358.79يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرفبرش ادًذ دطٍٛ دًذٍٚ دًبد430

يمجٕل39228758.64جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرآٚخ ضؼٛذ يذًٕد يذًذ ػه170ٗ

يمجٕل39228758.64جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚررمٗ ػجذ انفزبح يذًذ يذًذ ػه198ٗ

يمجٕل39228758.64جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚررائذ يذًذ ػهٗ انذٕف252ٗ

يمجٕل39228358.53يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراضًبء جًٛم يذًذ انطٛذ ضُذ93

يمجٕل39228258.51جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزانزمذٚردطُبء يذًذ يذًذ ػهٗ انػٛخ220

يمجٕل39227058.20يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚررٛطٛر َبصر يرزٔق يذًذ دط200ٍُٛ

يمجٕل39226558.07جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ صجذٗ يذًذ ريضبٌ األخرؼ491

يمجٕل39225457.79جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرآٚخ ضبيٙ يبْر اثراْٛى ػجذ انُج169ٙ

يمجٕل39225157.71جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرضؼٛذ جبثر ػجذ انُجٙ يؼٕض ػٕض هللا314

يمجٕل39222357.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريبررُٛب يرزٔق ػطب جُذ450ٖ

يمجٕل39222256.97يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚريصطفٙ انطٛذ جًؼّ ادًذ591

يمجٕل39222256.97جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ ػهٙ ػطٛخ ػثًب750ٌ

يمجٕل36204856.88يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرػهٛبء ػًبد ػجذ انفزبح يذًذ اثٕ ز806ْٕ

يمجٕل39221456.76جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ يجذٖ يطؼذ ػجذ انؼسٚس اثٕ انًجذ523

يمجٕل39221356.74جٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَذا يصطفٗ دطٍٛ فًٓٗ يصطف643ٗ

يمجٕل39220956.64جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ يذًٕد يذًذ ػهٗ ػجذانًٕن63ٗ

يمجٕل39220556.53جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراضالو ضبنى ػطٛخ يذًذ دط88ٍ

يمجٕل39220456.51جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرْبٚذٖ ػصبو ضؼٛذ انغرثب860ٖٔ

يمجٕل39219656.30يمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرصفٛخ اثراْٛى ػجذ انفزبح يذًذ  ضجؼجذ792

يمجٕل39219556.28جٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرغًص لٛص دطٍ انضهغ344

يمجٕل39219256.20يمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرػًبر ٚبضر يذًذ يذًذ أثٕ يصطف807ٗ

يمجٕل39218956.12جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرجٓبد ػبدل دُفٗ ضهًٛب202ٌ

يمجٕل39218656.05جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرايٛرِ ادًذ ادًذ دطٍٛ ػجذهللا124

يمجٕل39217555.76جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراضراء يذًذ انطٛذ رفبػٙ يذًذ79

يمجٕل39217455.74جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرايٛرح يذًذ يذَٗ اثراْٛى123

يمجٕل39208853.53جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرثطًخ دطٍ ػهٗ غهجٗ اثٕزٚذ185

يمجٕل39208753.51جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريبررُٛب يٛالد صبدق ضهًٛب451ٌ

يمجٕل39207553.20جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرضبرح يذًٕد ادًذ يذًذ أدًذ ػبثذ302

ٔافك يجهص انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًراجؼخ

طهجخ َبجذٌٕ ثزمذٚر ػبو يمجٕل:  ربثغ
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ثًبدح3622070.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ انطٛذ غؼجبٌ ػجذهللا دضٕل15ٙ

ثًبدح3825150.00جٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاانزمذٚرادًذ صبثر يذًذ يذًذ اثراْٛى31

ثًبدح3824920.00جــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرادًذ ػهٗ يرضٗ ػهٗ دط41ٍ

ثًبدح3621140.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ يذًذ ػجذانؼسٚس ػجذانجٕاد يذًذ58

ثًبدح3623590.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ يذًٕد ػجذ انَٕٛص ضٛذ ادًذ62

ثًبدح3621550.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ يصطفٗ كبيم يذًذ انػٛخ66

ثًبدح3623610.00يًزبزجــــٛذيمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرادًذ ْبَٗ ادًذ يٓذٖ لرٚطى70

ثًبدح3627570.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاراضت الئذٛبجــــٛذجــــٛذيًزبزيًزبزجٛذ جذاجــــٛذيًزبزجٛذ جذاجٛذ جذاانزمذٚراضراء اًٍٚ دطٍ ػجذ انرؤٔف ادًذ74

ثًبدح3623130.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراضراء خبنذ جبثر ػهٗ ادًذ ضبنى76

ثًبدح3622250.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚراضراء طبرق ػجذ انًُؼى ػجذانهطٛف ػجذ77ِ

ثًبدح3625610.00يًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذجٛذ جذايًزبزجٛذ جذاغبئتجٛذ جذاجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚراضًبء رضب ػجذانْٕبة ػهٗ يذًذ95

ثًبدح3626240.00يًزبزجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذجــــٛذجٛذ جذايًزبزانزمذٚراضًبء فزذٗ فزخ هللا ػجذ رثّ انزهجب97َٗ

ثًبدح3623740.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاانزمذٚراغجبٌ دًذٖ انطٛذ يذًٕد103

ثًبدح3624390.00يًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚراكراو يذًذ يذًذ ػجذ انذًٛذ انصؼٛذ107ٖ

ثًبدح3624930.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذاضؼٛفجــــٛذيمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاانزمذٚراالء ادًذ ريضبٌ غذبرّ يرض108ٗ

ثًبدح3621810.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزانزمذٚراالء ادًذ يذًٕد يذًذ  صبدق109

ثًبدح3624590.00جٛذ جذاجــــٛذجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذانزمذٚراٚخ يذًذ ػجذانطالو ادًذ انرفبػ134ٙ

ثًبدح3621000.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚراًٚبٌ اثراْٛى انطٛذ يذًٕد ػجذ انرد135ًٍ

ثًبدح3621250.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذاانزمذٚراًٚبٌ فرج ػجذ انؼسٚس ضؼذ ضؼذ144

ثًبدح3622020.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرإًٚبٌ ْبَٙ خهٛم ػجذ انذهٛى يصطف152ٗ

ثًبدح3623080.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذجــــٛذيًزبزجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚرأضًبء ػجذانطزبر اثٕانُؼًبٌ ادًذػه155ٗ

ثًبدح3623410.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرآالء ػبدل ػجذ هللا خهٛم أدًذ165

ثًبدح3823720.00يًزبزيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرآٚخ ادًذ يذًٕد ادًذ167

ثًبدح3620590.00جٛذ جذاضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاانزمذٚرآّٚ يذًٕد أدًذ يذًذ دطٍٛ اثٕ انؼال177

ثًبدح3622860.00يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاانزمذٚرثذرٚخ ادًذ دًذاٌ ػهٗ يؼزٕق184

ثًبدح3619870.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚرثطُذ جرجص ضُذ جرجص189

ثًبدح3623580.00يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚررطجٛخ ػجذانًُصف يذَٗ اثراْٛى يذًذ196

ثًبدح3828330.00يًزبزجٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذجــــٛذيًزبزجــــٛذيًزبزانزمذٚرجٓبد يذًذ فزذٗ يذًذ غهج205ٗ

ثًبدح3622590.00جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليًزبزيمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚردطٍ ػهٗ ػجذ انًزؼبل يذًذ اثٕ انؼسو217

ثًبدح3619970.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚردطُٗ خًٛص صذٚك يذًذ غؼجب221ٌ

ثًبدح3827520.00يًزبزجٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚردًبش دطٍ كبيم انطٛذ225

ٔافك يجهص انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح
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(يبدح) طهجخ يُمٕنٌٕ ثًٕاد 

12كُزرٔل انًطزٕٖ األٔل

ش
هٕ

ج
ان
ى 

رل

ـــــى
انًمرراإلضـــ

انفصـــــــم انذراضــــــــٗ انثبَٗانفصـــــــم انذراضــــــــٗ األٔل

انًطزٕٖ األٔل

ػـــذد 

انٕدذاد

انذرجبد 

انًرجذخ

انُطجخ 

انًئٕٚخ
انزمذٚر

األٔل:  انًطزٕٖ كػف رصذ رمذٚراد طالة انًطزٕٖ األٔلجبيؼخ األضكُذرٚخ
انًجٛضــــــــخ

2016دٔر َٕٚٛــــــخ ضبثب ثبغب- كهٛخ انسراػخ 



 

يجبدئ اإللزصبد
انكًٛٛبء انفٛسٚبئٛخ 

ٔانزذهٛهٛخ

يٕرفٕنٕجٙ 

ٔرػرٚخ َجبد
دٕٛاٌ زراػٙ

دبضت انٗ َٔظى 

يؼهٕيبد

أضبضٛبد 

انًجزًغ انرٚفٙ
رٚبضــــخ

انكًٛٛـــبء 

ػضٕٚــخ
رمطٛى َجبد

يجبدٖء اإللزصبد 

انسراػٗ

أضبضٛبد 

األراضٙ

نغخ إَجهٛسٚخ 

ػهًٛخ
يٛكُخ زراػٛخ

أضبضٛبد إَزبج 

انفبكٓخ

دمٕق 

اإلَطبٌ

.ن.و14. ٌ.أ14. ن.أ12. ن.و12. ن.أ12. ز.ق12. ز.12ٌ. ٌ.13ٔ. ن.أ13. ز.ق11.ن.و11. ٌ.11ٔ. ز.11ٌ. ن.أ11. ز.قانريس ٔانرلى

33332333333133انٕدذاد

ثًبدح3623200.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚردُبٌ يصطفٙ ػجذ انردٛى يذًٕد227

ثًبدح3825260.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚردارٍٚ ٕٚضف ادًذ يذًذ ٕٚضف240

ثًبدح3623230.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاضؼٛفيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚردَٛب انطٛذ يذًذ اثراْٛى انكٕرا245َٗ

ثًبدح3620990.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚردُٚب خًٛص أدًذ ػجذ انؼظٛى خهف هللا248

ثًبدح3620750.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚردُٚب غؼجبٌ أثٕانمبضى يذًذ ٚذن249

ثًبدح3622000.00جــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرردًخ ْػبو ػهٗ ػجذ انغُٗ انػبثٕر256ٖ

ثًبدح3620440.00جــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚررضٕٖ خبنذ ادًذ ػجذ انردًٍ اثٕانؼسو263

ثًبدح3620890.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚررضٕٖ ػصبو يذًٕد يذًذ ادًذ264

ثًبدح3624900.00جٛذ جذاجٛذ جذاراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذجــــٛذجــــٛذجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚررغذح صالح يذًٕد يُصٕر ػًر268

ثًبدح3622000.00جٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚررلٛخ انطٛذ درٔٚع يذًذدط269ٍ

ثًبدح3823060.00يًزبزيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚررَب غٕلٗ ػجذ انؼسٚس ضبنى انٕٓار270ٖ

ثًبدح3622570.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذضؼٛفيمجٕلجــــٛذانزمذٚررٔاٌ جبثر زكٗ يذًذ يجبرن274

ثًبدح3621100.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚررٔاٌ دطُٗ يزٕنٗ ثركبد276

ثًبدح3621430.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚررٔاٌ زٚذاٌ ػثًبٌ خهف هللا278

ثًبدح3622400.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚررٔاٌ فزذٗ ػجذ انذًٛذ يذًٕد ػجذ انذًٛذ281

ثًبدح3623690.00يًزبزيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليًزبزيمجٕلجــــٛذانزمذٚررٔدُٚب ػجذانًذطٍ يصجبح يذًذ ضبنى ػُزر282

ثًبدح3623130.00جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚرضبرح ادًذ انسْرٖ يذًذ295

ثًبدح3623120.00يًزبزيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرضهًٗ ْٔجّ ادًذ ْٔت هللا يذًٕد320

ثًبدح3621760.00جــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرضًبح ٕٚضف ادًذ ػجذانغفبر ٕٚضف324

ثًبدح3623660.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرضٓٛهّ أدًذ زٍٚ انجطَٕٛٗ يُذٔر330

ثًبدح3622420.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرضٕزاٌ دطٍ ػهٗ انطٛذ غبَى331

ثًبدح3620690.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚرغبُْذح خبنذ ػجذ انؼظٛى ضؼذ انذ336ٍٚ

ثًبدح3620710.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرغرٔق ػصبو انطٛذ ادًذ يذًذ340

ثًبدح3620730.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرغرٔق يذًذ ريضبٌ يذًذدالل341

ثًبدح3624330.00يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذانزمذٚرغًٛبء غؼجبٌ دبيذ يذًٕد ٕٚضف347

ثًبدح3621600.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرػبدل خًٛص صبثر دطٍٛ يذًذ364ٍٚ

ثًبدح3620610.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرػجذ هللا ػجذ انهطٛف ضؼذ يصطفٗ انجذ381ٖٔ

ثًبدح3619100.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرػجذ انردًٍ انطٛذ دبيذ ػجذانؼبطٙ يذًذ387

ثًبدح3620160.00يًزبزيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕلضؼٛف جذايمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرػجذ انردًٍ دضٕلٗ يذًذ اثٕضًر389ِ

ثًبدح3620230.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرػهٗ جًؼّ ػهٗ دطٍ ػًبر400ِ

ٔافك يجهص انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًراجؼخ

(يبدح)طهجخ يُمٕنٌٕ ثًٕاد : ربثغ
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ثًبدح3621460.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرػهٗ دطٍ يزٕنٗ ادًذ انُؼُبػ401ٗ

ثًبدح3621440.00يًزبزيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚرػًرٔ ادًذ جبثر ادًذ دًٕدح418

ثًبدح3825540.00جٛذ جذاجٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚرػًرٔ انطٛذ ادًذ ػجذانْٕبة انمطر419ٖ

ثًبدح3826260.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزانزمذٚرفبطًخ انطٛذ خهٛم درٔٚع431

ثًبدح3619530.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرفزذٗ ادًذ فزذٗ ػجذ انؼظٛى دٕاظ439

ثًبدح3622260.00جــــٛذيمجٕليمجٕليًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريبررُٛب ٔدٛذ فزذٗ يزٛبش452

ثًبدح3621790.00جٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريبرٚبٌ جٕرج رزق جبد هللا ثخٛذ453

ثًبدح3623240.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚريذًذ انطٛذ ثطَٕٛٗ يذًذ اثٕ انطٛذ467

ثًبدح3622220.00يًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ جًبل يذًذ فٕزٖ ػجذانٓبدٖ ػبغٕر472

ثًبدح3623270.00جٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚريذًذ ضؼٛذ زٍٚ انؼبثذٍٚ ػجذ انًمصٕد485

ثًبدح3619400.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ضؼٛذ ػجذ انفزبح انػرثُٛٗ ػه486ٗ

ثًبدح3620830.00جــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ غفٛك يذًذ غفٛك ػزًب489ٌ

ثًبدح3623730.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجٛذ جذايًزبزانزمذٚريذًذ صجر٘ يذًذ ٕٚضف ػطٛخ494

ثًبدح3623400.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلدريبٌيمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚريذًذ ػس انذٍٚ يذًذ ػهٗ خًٛص501

ثًبدح3824960.00جٛذ جذاجــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚريذًذ ػس انذٍٚ يُطٗ ػجبض502ٗ

ثًبدح3619650.00جــــٛذضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ػصبو يذًذ ػجذانردًٍ غب503ٍْٛ

ثًبدح3621030.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛف جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚريذًذ ػهٗ رٕفٛك ادًذ ػط506ّٛ

ثًبدح3622020.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ػهٙ طبْر كرض510ٌٕ

ثًبدح3621110.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ فرٚذ ادًذ لطٛظ516

يذًذ يجذٖ يذًٕد يذًذ اثراْٛى اثٕ 522

اضًبػٛم
ثًبدح3623260.00يًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚر

ثًبدح3621320.00يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًذ ْػبو انػٓبٔ٘ يذًذ ػطٛخ532

ثًبدح3628470.00جٛذ جذاجــــٛذجــــٛذجــــٛذجــــٛذجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذايًزبزيًزبزجٛذ جذايًزبزجٛذ جذاجٛذ جذاضؼٛفانزمذٚريذًٕد اثراْٛى يذًٕد يذًذ فزخ هللا535

ثًبدح3624940.00جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذجٛذ جذايمجٕلانزمذٚريذًٕد ادًذ يذًذ ادًذ خضٛر538ٖ

ثًبدح3621170.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلانزمذٚريذًٕد أًٍٚ يذًٕد ػجذ انًذطٍ انػمٛذ542٘

ثًبدح3620440.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًٕد غرٚف ػجذ انهطٛف دًبد دًبد546

ثًبدح3620570.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚريذًٕد ػصبو انذٍٚ رغبد يذًٕد جٕٚذ550

ثًبدح3623640.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذًٕد َؼٛى ػجبش يذبرة ردٛى557

ثًبدح3619130.00جــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلغبئتيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريذدذ ريضبٌ ػجذانًمصٕد ػجذانًمصٕد558

ثًبدح3821180.00جٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلانزمذٚريصطفٗ ضًٛر ػهٗ ػجذانؼسٚس ػبير582

ثًبدح3625550.00يًزبزيمجٕلضؼٛف جذاجــــٛذجٛذ جذايمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذانزمذٚريؼزس يذًذ انطٛذ انطٛذ يرض593ٗ

ٔافك يجهص انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًراجؼخ

(يبدح)طهجخ يُمٕنٌٕ ثًٕاد :  ربثغ
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األٔل:  انًطزٕٖ كػف رصذ رمذٚراد طالة انًطزٕٖ األٔلجبيؼخ األضكُذرٚخ
انًجٛضــــــــخ

2016دٔر َٕٚٛــــــخ ضبثب ثبغب- كهٛخ انسراػخ 
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33332333333133انٕدذاد

ثًبدح3622260.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريُخ هللا انصٛبد ػجذ انردًٍ يصطف597ٗ

ثًبدح3623000.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕلجــــٛذجٛذ جذاراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريُخ هللا خبنذ يذًذ ادًذ ػجذ انجٕاد598

ثًبدح3622590.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚريُخ هللا رضب اثراْٛى ادًذ زٚذا599ٌ

ثًبدح3829280.00يًزبزجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايًزبزيًزبزجٛذ جذاجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذايًزبزانزمذٚريُخ هللا صبثر يذًذ يٕض600ٗ

ثًبدح3625610.00يًزبزجــــٛذراضت الئذٛبجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚريُٗ يصطفٗ كًبل يذًذ يذًذ610

ثًبدح3621470.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريٕرا ايٛر إٚة ثرضٕو614

ثًبدح3623520.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕلجــــٛذراضت الئذٛبيًزبزانزمذٚريٗ ادًذ يذًذ جبد صبنخ617

ثًبدح3624130.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚريٗ اغرف يصطفٗ ػه618ٗ

ثًبدح3822370.00جــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريٗ يُجذ ػجذ انكرٚى دطٍ  انفخرا624َٗ

ثًبدح3624470.00يًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذاضؼٛف جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚريٙ يذًٕد دطٍ يذًذ625

ثًبدح3624130.00جــــٛذيمجٕليمجٕليًزبزيمجٕلضؼٛفجٛذ جذاجــــٛذيًزبزجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريٛرَب ػبطف انطٛذ يذًذ جًؼ632ّ

ثًبدح3623110.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذجٛذ جذايمجٕلجٛذ جذاانزمذٚرَجٕٖ يذًذ ػجذ انؼهٛى ضؼذ انجًبل640

ثًبدح3623090.00جٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيًزبزيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَذا دطٍ يذًٕد يذًٕد انجط641َٕٗٛ

ثًبدح3621820.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَذا ػبدل ضٛذ يذًذ642

ثًبدح3623550.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاانزمذٚرَٕرْبٌ ضؼٛذ انطٛذ ٚذٙ ضهًٛب669ٌ

ثًبدح3620570.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَٕرْبٌ يذًذ ػجذ انذكٛى يذًٕد ػه677ٗ

ثًبدح3621950.00يًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕلضؼٛفجــــٛذيمجٕلانزمذٚرَٕرْبٌ ٕٚضف إضًبػٛم ػهٗ دكٕش679

ثًبدح3620870.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَٛرِ ػسد ػجذانطًٛغ ػجذانمبدر682

ثًبدح3624190.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليًزبزيًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚرْبٚذ٘ يصطفٙ ػبير يصطفٙ ػبير خًٛص691

ْجخ هللا اثراْٛى يخزبر دبيذ يذًذ ػجذ 692

انردًٍ
ثًبدح3634480.00جــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذجــــٛذيًزبزيمجٕليمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚر

ثًبدح3621740.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذيًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرٔفبء ادًذ انطٛت يذًذ ػجذ انُؼٛى707

ٚبضًٍٛ يذرٔش ػجذ انجٕاد يذًذ 726

انُٓطبٔ٘
ثًبدح3624060.00جٛذ جذايمجٕلضؼٛف جذاجــــٛذجٛذ جذايمجٕلجــــٛذيمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذاانزمذٚر

ثًبدح3623410.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرٚبضًٍٛ يذًذ اثراْٛى دطٍ ػه727ٙ

ثًبدح3623350.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجٛذ جذايًزبزجــــٛذيمجٕلجــــٛذجــــٛذيمجٕلانزمذٚرٚبضًٍٛ يذًٕد ػجذانهطٛف يبض728ٙ

ثًبدح3621420.00جٛذ جذايمجٕلراضت الئذٛبجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚرًُٚٗ يذًذ ػجذ انفزبح اثراْٛى راض733ٗ

ثًبدح3622940.00جٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزيمجٕلضؼٛفيمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚردٍُٛ كًبل لبضى867

ثًبدح3821400.00يمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرادًذ ػجذ انرؤف يصطفٗ ػجذ انمٕٖ َصبر747

ثًبدح3622900.00يمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليًزبزجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزانزمذٚرايٛرح يذًذ ػجذانغُٙ يذًذ يُذٔر764

ثًبدح3621090.00يمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚردبزو ْػبو ػجذ انفزبح ادًذ انجٕاة770

ثًبدح3620970.00يًزبزيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚررٔال ْػبو يذًذ ادًذ انطٛذ784

ثًبدح3622450.00يمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجٛذ جذاجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذانزمذٚرػًرٔ كًبل ػجذ انطالو اثراْٛى814

ٔافك يجهص انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًراجؼخ

(يبدح)طهجخ يُمٕنٌٕ ثًٕاد :  ربثغ
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األٔل:  انًطزٕٖ كػف رصذ رمذٚراد طالة انًطزٕٖ األٔلجبيؼخ األضكُذرٚخ
انًجٛضــــــــخ

2016دٔر َٕٚٛــــــخ ضبثب ثبغب- كهٛخ انسراػخ 
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33332333333133انٕدذاد

ثًبدح3621350.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕلجــــٛذجــــٛذجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚريذًذ ػالء انذٍٚ ػثًبٌ اثٕزٚذ824

ثًبدح3622150.00يمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلضؼٛفجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلجــــٛذانزمذٚريذًذ يبْر ػجذ انؼسٚس ػجذ انمبدر826

ثًبدح3822500.00يمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجــــٛذانزمذٚريذًٕد ضبيٙ فريبٔ٘ ػجذ انؼبل833

ثًبدح3620190.00يمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚريطؼٕد جبثر اثراْٛى جبد ضهًٛب840ٌ

ثًبدح3823760.00جــــٛذيمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذجٛذ جذايمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚريصطفٗ ػجذ انذاٚى يذًذ يصطف842ٗ

ثًبدح3621030.00يمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجٛذ جذاجــــٛذيمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚريصطفٗ يذًٕد ادًذ لطٛظ844

ثًبدح3622750.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕليمجٕليًزبزجٛذ جذايمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕلانزمذٚريُٛب جٕرج ضًٛر ٔاصف اثبدٚر853

ثًبدح3619940.00جــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذاجــــٛذيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلانزمذٚرَذٖ يذًذ اثراْٛى يذًٕد يذًٕد ػًر855

ثًبدح3619970.00يمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجــــٛذيمجٕليمجٕلضؼٛفيمجٕليمجٕلانزمذٚرَٕر انخهٕد ػبدل ٔنٛذ غرٚف858

ثًبدح3620550.00يًزبزيمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕليمجٕلجٛذ جذايمجٕليمجٕلراضت الئذٛبيمجٕليمجٕلانزمذٚرْبٚذٖ ػًرٔ خًٛص يذًٕد يذًذ861

ٔافك يجهص انكهٛخػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخرئٛص انكُزرٔل:كزجخ:أيالح

:ثجهطزخٔرئٛص ػبو اإليزذبَبد ٔرئٛص نجُخ انُظبو ٔانًرالجخ:راجؼخ:أيهٗ انًراجؼخ

16كُزرٔل انًطزٕٖ األٔل

ش
هٕ

ج
ان
ى 

رل

ـــــى
انًمرراإلضـــ

انفصـــــــم انذراضــــــــٗ انثبَٗانفصـــــــم انذراضــــــــٗ األٔل

انًطزٕٖ األٔل

ػـــذد 

انٕدذاد

انذرجبد 

انًرجذخ

انُطجخ 

انًئٕٚخ
انزمذٚر

األٔل:  انًطزٕٖ كػف رصذ رمذٚراد طالة انًطزٕٖ األٔلجبيؼخ األضكُذرٚخ
انًجٛضــــــــخ

2016دٔر َٕٚٛــــــخ ضبثب ثبغب- كهٛخ انسراػخ 

(يبدح)طهجخ يُمٕنٌٕ ثًٕاد :  ربثغ



 



 



 



 



 



 



 



 



 


