
 الؾِع رئِؽ زمًٌرُة ممػ الّػبِة
 ِبع الٗجاح الؾِؾَ



االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ



 محافظة بورسعٌد
ؿــٌُِة شِــح ُٙــُ  ٖػياأ االؿــماِِلِة مصاَٖــة اأ

ؿــِا قــػق ٚهــاش % 48
 
مــم مؾــاشجًا ٖــَ ٚــارش ا
ــــــْ مؾــــــاشجًا  ــــــٌمجػ  5067الؾــــــٌُؽ يثبل ِٝل

 مػبُ 

N 

S 

E W 

ــــــٌ   لـــــٕ  350ِــــــعد ؿـــــٜا  المصاَٖـــــة ملِــــ اأ
 .نؾمــــة

ُصــعيا قــماال مصاَٖــة بٌرؿــِّع ج يمــم الرهــٌ  
مصاَٖة الؾٌُؽ ج يمـم الفـػق مصاَٖـة قـمال 

ِة   ؿِهاء ج يمم الٔػ  مصاَٖة الفٚػ

مػاٝـــــؼ يمـــــع  ييـــــَ  7جٜـــــٌ  المصاَٖـــــة  دارُـــــا مـــــم ث
 –الٙهًػش قػق  - الٙهًػش ٓػ  –ٖاُع -اإلؿماِِلِة)

 3ي  -الجـٞ الٜبِـػ  -الٙمالـِم الرعُـعش  –ابٌلـٌُػ 
يشـعش مصلِـة  36 - (خالح  –خا   –ايل )ييم  اشِاء

 ثابُ 1010 -ُة ي ٚػ 

Ismailia Governorate مصاَٖة االؿماِِلِة 



ــؼ الػئِؾــَ لًِرــة ٚهــاش الؾــٌُؽ يمٙــػ ر ؿــة زامّــة ٚهــاش  يمِــة مصاَٖــة اإلؿــماِِلِة ٖهنــى ٌُزــع بًــا المٝػ
أ
يــغا ينَــػا ال

نًــا الّالــمة االٚجمــادُة إلٚلــِم ٚهــاش الؾــٌُؽ الــغ  ُوــم مصاَٖــا  
أ
الؾــٌُؽ يمبهــَ اإلذاِــة يالجلِٗؼُــٌ  باإلهــاٖة ا

ِة يقمال ؿِهاء يزهٌ  ؿِهاء  .اإلؿماِِلِة يبٌرؿِّع يالؾٌُؽ يالفٚػ

ت المعش مم  يشجٍ اٖججاح الٙهاش للمالشة ٖـَ  1862 بػُٞ  5يلٙع ارثبًت اإلؿماِِلِة بصٗػ ٚهاش الؾٌُؽ الغ  اؿجٔٚػ
ا  ٚهاش الؾٌُؽ يؿمِت ِلٍ اؿم الظعٌُي  ؿماِِٞ شاٝم ممػ ٖـَ  1869نٌٖمبػ  18   ٝمعُهة ثوم قٝػ

أ
نفا

أ
شِح ا

يلَ يِلٍ الهؾ٘ الٗػنؾَ قٜٞ طاص لجّٜؽ الٌِم مالمس مم 
أ
ًا بًػازيا اال شِائًا يقٌاِر

أ
ذلٛ الٌٚت يماثؼال بّن ا

ٌح للظعٌُي  ؿماِِٞ لجصعُح ممػ  .المفػيع الًم

ػنا باالنجمــارا   يمعُهــة اإلؿــماِِلِة ٓهِــة بالمٙالــع الؾــِاشِة الجارُظِــة يالجــَ ثفــّػنا بَّمــة الصوــارش الممــػُة يثــٝغ
ــٌنَ يلــٌال  لــٍ الّمــػ الصـــالَ لجمدــٞ لٌشــة رائّــة الرمــال ثجـــِس   مــم الّمـــػ الِٗػ

أ
الرلِلــة ج يمالمصًــا الجارُظِــة ثبــعا

رهًا
أ
 .للؼائػُم ٖػلة الجّاُـ مُ رشلة الجارُض ِلٍ ا

شـعا  
أ
ي لـانّة لـى يثٜـاد ثٜـٌ  شاهـػش ٖـَ ٝـٞ اال

أ
معُهة اإلؿماِِلِة ِلٍ مٌِع دائم مـُ الجـارُض ًٖـَ  مـا قـايعش ِلِـى ا

 .الٜبػ  َٖ ثارُض ممػ الصعُح



ٝـجـٌبػ  16ٌُم 
أ
نًـا ٝانـت ..  يثرػبـة نوـالِة يقـّبِةاإلؿـماِِلِة ثـارُض  ٖـٍِالمـة موـِرة  1951ا

أ
ال

قـــٌارع  ٖــٍ االنرلِـــؼي ثِِٔـــػ يزــى الجـــارُض شِهمــا يازًـــت االؿــجّمار  ٖــٍمٙعمــة خٌرُــة ؿـــايمت 
يلٍ لدٌرش 

أ
 ٌُلٌِ 23المعُهة شِهما ٚام قبابًا ببعء الٜـٗاح المؾلس لًِل٘ الفػارش اال

ُ ِلم ممػ ِلٍ المبهٍ خم ٚامت الٌٙا  البػًُانِة بهيالق الػلاص ِلـٍ المجَـايػُم  يٚامٌا بٖػ
شــعا  شجــٍ يؿــٙى الرػشــٍ يقــًِع مــم ِمــال الؾــٜة الصعُــع ج 

أ
م 1952ُهــاُػ  25خــم ثمــاِع  اال

ِٙبًا ِٚام خٌرش 
أ
 .1952ٌُلٌِ  23ا

بهــاء اإلؿــماِِلِة ٖــَ ُــٌم 
أ
ٝـجــٌبػ شِهمــا ٚامــت مرمٌِــة مــم  16بعاُــة الملصمــة الٌيهِــة لًــال  يا

أ
ا

ٖـــَ مَـــايػا  ؿـــلمِة مـــم المعرؿـــة لمٙـــػ ( الؾـــادا  شالِـــا)يـــال  معرؿـــة اإلؿـــماِِلِة الدانٌُـــة 
 (.ِػابَ شالِا)بمِعا  المصًة  اإلنرلِؼ  الهاَٖ 



 امجبيل ادلْوٚػبد ادلٕفنح ثٕٞبق زلبفظخ اإلمسبػ١ٍ١خ
 ملِار 55.24مفػيع بجٜلٗة  1089 ِعد 

 مفػيِا  ٌٚمِة 

 ملِار زهِى 41.540مفػيع بجٜلٗة  8ِعد 

 ملِار 11.5ثٜلٗة   مفػيع انٗاق قمال اإلؿماِِلِة -1

 ملِار 10بجٜلٗة    مفػيع االؿماِِلِة الرعُعش  -2

 ملِار 1بجٜلٗة   ؿػابٌِممفػيع ؿصارا   -3

 ملِار 6.5بجٜلٗة  يالمصاير الٌٙمِة  مفػيع الًػق  -4

 ملٌِ  420ثٜلٗة  مفػيع االؿجؼراع الؾمَٜ  -5

 ملِار 2بجٜلٗة   مفػيع ثًٌُػ مصاير  اإلؿماِِلِة -6

 ملٌِ  120بجٜلٗة  مفػيع مرمُ المٌامُ -7

ُ ٚعرش مصًة الفبا  لجٌلِع الًٜػباء بجٜلٗة  -8  10ٖر
 ملِار

ؼُةمفػيِا    مٝػ

 ملِار زهِى12.52مفػيع بجٜلٗة 659ِعد 

 ( ملِار1572.6)مفػيع   77  -مفػيِا  المهٌَمة المصِة   -1

 (ملٌِ 281.6) مفػيع110-مفػيِا  المهٌَمة الجّلِمِة  -2

 (ملِار5.53)مفػيع 130- مفػيِا  الفػ  يالمػف المصَ -3

 (ملٌِ 599.1) مفػيع 89-مفػيِا  اإلؿٜا    -4

ؼُا  -5  (ملٌِ  440.2)مفػيع 68 -مفػيِا  الًٜػباء مٝػ

 (ملٌِ 196.2)مفػيع 49 -مفػيِا  الػي  -6

 (ملٌِ  500)مفػيع  7 -مفػيِا  يزارش الؼراِة  -7

 (ملٌِ 446.7)مفػيع 38-مفػيِا  الفبا  يالػُاهة  -8

 (ملِار  1.521)مفػيع  6 -مفػيِا  يزارش الهٙٞ -9

 (ملٌِ  105)مفػيع  4 -مفػيِا  ثًٌُػ الّفٌائِا   -10

 (ملٌِ 72.5)مفػيع 70 -الٌزرا   باٍٚمفػيِا   -11

 (ملٌِ 240)مفػيع  2-مفػيِا  االنٗاق  -12

ِة  -13  ملٌِ   80 -مفػيع الٌرش الصٖػ

 ملٌِ   43مفػيِا  ثػقِع الًاٚة  -14

15- 5  ٘ ٌ   مفػيِا  ًٚاع االؿجدمار يالمهًٙة االٚجمادُة  892)  مهاي  -ملِ

 صلِةم مفػيِا 

 زهِىملِار  1.18مفػيع بجٜلٗة 425ِعد 

 ملٌِ  183.5مفػيع بجٜلٗة 151مفػيِا  رلٕ  -1

 ملٌِ  32.9   بجٜلٗة  مفػيع71مفػيِا  ثصؾِم بِرة   -2

 ملٌِ 94.5بجٜلٗة  مفػيع68مفػيِا  االنارش  -3

4-  ٘  ملٌِ  90.8بجٜلٗة   مفػيع49مفػيِا  اؿجٜمال المػاٖ

5-   ٘  ملٌِ  3مفػيع بجٜلٗة  20مفػيِا  ثًٌُػ مِادُم يشعائ

مهِة بجٜلٗة  -6
أ
 ملٌِ  7مهٌَمة الٜامِػا  اال

 ملٌِ  35.7بجٜلٗة  مهٌَمة الهَاٖة  -7

 ملٌِ 621.7بجٜلٗة   مفػيع61مفػيِا  زًاز ثّمِػ ؿِهاء  -8

 ملٌِ  6بجٜلٗة  الجٜهٌلرِةمهٌَمة ثًٌُػ المػاٝؼ  -9



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 الٌٙمِةالمفػيِا  



لػبى قبى زؼُػش ؿِهاء بٔػ  ٚهاش الؾٌُؽ يثًٌُػيا يطعمة الجهمِة بؾِهاء ج المفـــػيع ُجومم نِٗٙم لّبٌر الؾِارا  ُظعم ٝـٞ 
س ؿعر قػق ٚهـاش الؾـٌُؽ  أ

ي ؿِٙوـٍ . نٗ٘ اثرايا مػيرُا ياشعاج للػبى بِم يػُ٘ بٌرؿِّع الٙايػش ٓػباج ييػق الٙهًػش قػق را
ة الؾِارا  المهجَػش ِلٍ المّعُا  بجٜلٗة   ملِار زهِى  11.5ِلٍ المفاٝٞ المػيرُة يثٜعس يٌابِػ شٝػ

 مفػيِا  ٌٚمِة
 انٗاق اؿٗٞ ٚهاش الؾٌُؽ



ٍ لٙهـاش الؾـٌُؽ ٖـٍ المهًٙـة المٌازًـة لمعُهـة اإلؿـماِِلِة  ثُٙ معُهـة اإلؿـماِِلِة الرعُـعش ِلـٍ الفـاير الفـٚػ
يؿــى يشجــٍ زبــٞ مــػُم  بهزمــالَ  72بــالِٜلٌ 

أ
لــٕ يشــعش ؿــٜهِة ِلــٍ مؾــاش 58زهــٌ  الًػُــ٘ اال

أ
لــٕ   5.8ة ا

أ
ا

  اإلدارُة 
أ
 ملِار زهِى 10بجٜلٗة ٖعا  ٝاملة المػاٖ٘ يالظعما  يالمهفا

 مفػيِا  ٌٚمِة
 معُهة االؿماِِلِة الرعُعش



 ِل٠ٕخ االمسبػ١ٍ١خ اجلل٠لح مشروعات قومية
 الٌشعا  الؾٜهِة

يل بّـــــــــــــــــــــــعد •
أ
 يشـــــــــــــــــــــــعش ؿـــــــــــــــــــــــٜهِة مجهٌِـــــــــــــــــــــــة المؾـــــــــــــــــــــــاشا  مـــــــــــــــــــــــم 12244ثـــــــــــــــــــــــم االنجًـــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــٍ اال

ٖـعا  يزـار  الّمـٞ  90ِلـٍ مؾـاشة  االزجمـاٍِمجػ باإلهاٖة  لٍ الِٗال  ٝما ثـم االنجًـاء مـم نـادي الِٗـػيز  175مجػ   لٍ  100 
طػ  

أ
ربّة اال

أ
شِاء اال

أ
 .باال

 مصًة مِاو الفػ 

 ملٌِ  زهِى 880الجٜلٗة المالِة  ٖعا    12المؾاشة •
لـٕ  70مصًـة ثهِٙـة بًاٚـة + م 1000ِٝلـٌمجػ للظـى ًٚـػ  3.5طـى مِـاو ِٜـػش بًـٌل  2ِـعد + راُٖ مِاو ِٜػش  : ) مٌٜنا  المصًة • اأ

ؿٗٞ ٚهاش الؾٌُؽ نؾبة الجهِٗـغ 11.5بًٌل + مم  900طى مِاو ًٚػ  2ِعد + مجػ مّٜب ٌُم  % 95ٝم للظى الٌاشع ِعد ؿٌِٗ  اأ
.) 

المصٍمصًة مّالرة   

يلٍ  28المؾاشة •
أ
 ملٌِ  زهِى 400ٖعا  ثٜلٗة المػشلة اال

يلـــٍ •
أ
ـــُ  2: ) مٌٜنـــا  المػشلـــة اال لـــٕ مجـــػ ُـــٌم  20طًـــٌط الًـــػد يمصًـــة المّالرـــة بًاٚـــة + مصًـــة ٖر

أ
طـــى ري + ا

يلٍ% 100نؾبة الجهِٗغ ( المؾًصا  بّع المّالرة الدالخِة 
أ
 للمػشلة اال



ؿـٗٞ ٚهـاش الؾـٌُؽ يثؾـجًعف ري يزراِـة نصـٌ 
أ
ا الٍ ؿِهاء ا مفػيع ؿصارش ؿػابٌِم يًُعف لّبٌر مِاو الهِٞ قٚػ

ؿـٗٞ ٚـاع الٙهـاش الرعُـعش 70
أ
ّة الؼراِِـة يثمـػ ا لٕ ٖعا  ثواف الٍ الٚػ

أ
باالهـاٖة الـٍ ؿـصارش لهٙـٞ مِـاو ممـػف  ا

 .زهِـــــى ملِـــــار 1يثمـــــٞ زملـــــة ثٜلٗـــــة المفـــــػيع مـــــا ُؼُـــــع ِـــــم المصؾـــــمة مـــــم ٓـــــػ  الٙهـــــاش الـــــٍ قـــــػق الٙهـــــاش 
يلــــــــــــٍ يزــــــــــــار  االنجًــــــــــــاء مــــــــــــم ثفــــــــــــِٔٞ المػشلــــــــــــة الدانِــــــــــــة للؾــــــــــــصارش 

أ
 ثــــــــــــم االنجًــــــــــــاء مــــــــــــم المػشلــــــــــــة اال

 بِــــــــــــــارش لؾــــــــــــــصارش نٙــــــــــــــٞ مِــــــــــــــاو ممــــــــــــــػف المصؾــــــــــــــمة 4ُرــــــــــــــػ  الّمــــــــــــــٞ شالِــــــــــــــا ٖــــــــــــــَ  نفــــــــــــــاء ِــــــــــــــعد 
 ُــــــــــــــــٌم ي نفــــــــــــــــاء مصًــــــــــــــــة مّالرــــــــــــــــة خالخِــــــــــــــــة لًــــــــــــــــا لؼراِــــــــــــــــة/ ملِــــــــــــــــٌ  مجــــــــــــــــػ مّٜــــــــــــــــب 1.2بًاٚــــــــــــــــة 

لٕ ٖعا  قػق ٚهاش الؾٌُؽ 40
أ
 .ا

 مشروعات قومية
 ؿصارا  ؿػابٌِم



 مفػيع االؿجؼراع الؾمَٜ قػق الٙهاش مفػيِا  ٌٚمِة

 قػق يثفػف ِلِة يِرة ٚهاش الؾٌُؽ  مصِى معُهة الٙهًػش ٍٖٚهاش الؾٌُؽ   قػق   ُُٙ الؾمٍٜمفػيع االؿجؼراع 
ؿماك 4000 يبةٖعا   7500 الؾمٍٜمؾاشة مفػيع االؿجؼراع 

أ
نٌاع مظجلٗة مم اال

أ
 شٌض ال

 البِرِة مم يزارش البِرِة  بّع لعير المٌاٖٙة 2015ٌُنٌِ  8 ٍٖالمفػيع  ٍٖبعاأ  المٌاٖٙة ِلٍ البعء 
يلٍ ثم ثهِٗغيا 

أ
م  ٍٖالمػشلة اال شٌاض ثػؿِب ٚر  ٖعا  1900بهزمالَ  21اأ

ت المػشلة االيلٍ  ٖججصًا الػئِؽ ِبعالٗجاح 2016دُؾمبػ  23قًًػا انجًت َٖ  20ثرًِؼاثًا  ٍٖاؿجٔٚػ  الؾِؾٍ ياأ



 مشروعات قومية

 .ٖعا  2900 الؾمٍٜمؾاشة المػشلة الدانِة مم مفػيع االؿجؼراع 
ِالف إلنجاج  1600  ثجومم المػشلة الدانِة لٕ يم ؿهٌُا ِلٍ مػشلجِم  150شٌض يممهُ اأ  اأ
ا 500لــٌ  ي/ ٚاريص/ ملٌِ  زرُّة دنِؽ 160ثهجذ المػشلة الدانِة  ًُ ة زمبػي ؿهٌ  لجصوِمشّوا   -ملٌِ  ُٚػ

ؼ ثعرُب الّاملِم 300لــٌ  ي/ ٚاريص/ ملٌِ   لبِّة ؿمٛ دنِؽ 160 اج يمٝػ ًُ ة زمبػي ؿهٌ  ملٌِ  ُٚػ
ِالف  -بالمفػيع  ؿماك  -مظاز  اأ

أ
 .مظاز  للمّعا  يالمًما  يًُٚ الِٔار -ممهُ ٖػز يثمهُِ يثّبرة يثٔلِٕ اال

ٝـجٌبػ مم ِام  ٍٖمعش الجهِٗغ ِفػش قًٌر انجًت   . 2017اأ

 المػشلة الدانِة مم المفػيع

قًػ بعاأ   ٍُٖجم ثهِٗغيا  ٓؾًؽ  ٍٖ  يثهجًَ 2017نٌٖمبػ  ٍِٖفػش اأ  .2018نًاُة اأ
شٌاض ثػؿِب   ٍٖٖعا  يثجم  2700مؾاشة المػشلة الدالدة   1400  ج يثؾجًعف  نفاء( 18ي زؼء مم شٌض  17قػق البصِػا  شٌض )اأ

 ؿمٍٜشٌض اؿجؼراع 

مم المفػيع الدالدةالمػشلة   

 مفػيع االؿجؼراع الؾمَٜ قػق الٙهاش



الف يم لٜٞ لٌمّة 5لٌمّة بًاٚة  12ُوم 
 
 ملٌِ  زهِى  120الٕ يم بجٜلٗة  60بازمالَ ياٚة ثظؼُهِة  ا

 مفػيِا  ٌٚمِة
 مرمُ لٌامُ الٙهًػش قػق 



يمعُهة اإلؿماِِلِة ٌٙمِةال مفػيِا  الًػق يالمصاير   

ٌُنٌِ 30مفػيع مصٌر  -1  

ملِار زهًِا يُمػ بهًاق  5.150ِٝلٌمجػا بجٜلٗة ازمالِة ثمٞ الٍ نصٌ  95 ٌُنِى الغ  ُمٞ يٌلى الٍ 30مصٌر يػُ٘  انفاء 
اإلؿماِِلِة  –ُّمٞ ِلٍ ثٌِٖػ الٌٚت يالؾالمة بمٌرش ٝبِػو شِح ُػبى مصاَٖة بٌرؿِّع بًػُ٘ الٙايػش . مصاَٖة االؿماِِلِة 

 .الؼراٍِمباقػش دي  المػير ِلٍ اإلؿماِِلِى يُظٕٗ الؤى المػير  ِم الًػُ٘ 
ِمال المهاِِة الٜبار  ٝم َٖ نًاق مصاَٖة اإلؿماِِلِة باإلهاٖة  لٍ  45زار  االنجًاء مم اِمال الًػُ٘ بًٌل 

أ
 ياال



ــــــــــــــٍ مؾــــــــــــــاشة  ــــــــــــــعا  ثٙػُبــــــــــــــا ياؿــــــــــــــجٔػق  نفــــــــــــــاء المفــــــــــــــػيع   50ُٙــــــــــــــُ ِل ــــــــــــــى 18ٖ  قــــــــــــــًػا يُّمــــــــــــــٞ ب
بهاء اإلؿماِِلِة% 92ٖػد  450شٌالٍ  

أ
 .  مهًم مم ا

 مفػيِا  ٌٚمِة
 ٖهعق ثٌلِب الٗػؿا  باإلؿماِِلِة

ٓـػاض باإلهـاٖة  305ُجؾُ الٗهعق  لٍ شٌالٍ 
أ
ة ٖهعِٚة ي ناد  رُاهٍ مجٜامٞ يِعد مم الٙاِـا  مجّـعدش اال ٖٓػ

شرام
أ
 . لٍ مٌل ثرار  يمػاٝؼ لصِة ي ِعاد بعنٍ يشماما  ؿباشة مظجلٗة اال



ٝـٌبػ  ) 6نمـػش  بمهًٙجـٍٝـٌبػ  ِـائم  2ِـعد رئِؽ الرمًٌرُـة باٖججـاح  الؾِؽثٗوٞ الؾِع الػئِؽ ِبع الٗجاح 
شمــع مهؾــٍ

أ
بــا نــٌ )يمعُهــة الٙهًــػش ٓــػ  ( الفــًِع ا

أ
 400م بجٜلٗــة 2017/12/23ُــٌم  يذلــٛ( ٝــٌبػ  الفــًِع ا

لػبى قػق ٚهاش الؾٌُؽ بٔـػ  الٙهـاش لـعِم المفـػيِا  الجهمٌُـة مجػ للٌٜبػ  الٌاشع  350ملٌِ  زهِى يبًٌل 
   بفػق ٚهاش الؾٌُؽ يقبى زؼُػش ؿِهاء

 مشروعات قومية
با نٌ 

أ
ٌبػ  الفًِع ا شمع مهؾٍ ٝي

أ
 ٌٝبػ  الفًِع ا



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

ؼُةالمفػيِا    الػئِؾِة يالمٝػ



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 مفػيع ثًٌُػ معاطٞ يمصاير معُهة اإلؿماِِلِة

 ر١ُّٖ ٚرٕف١ن اذل١ئخ اذلٕل١ٍخ ٌٍمٛاد ادلٍَؾخ
 ١ٍِبه ع١ٕٗ رمو٠جب 2.2امجب١ٌخ  ثزىٍفخ



 الًعف مم المفػيع

الصـــع مـــم الجٜـــعس المـــػيري داطـــٞ المعُهـــة 
 نجِرة ٝـدػش الجٙايّا 

ثًــٌُػ يثرمِــٞ المــعاطٞ يالمصــاير بالمعُهــة 
 .يثصِٙ٘ المًَػ الصواري الالئ٘
 مهُ المػير الّابػ داطٞ المعُهة

 ثٙلِٞ زمم الػشلة للؾِارا  داطٞ المعُهة
اؿـــجّادش ٝـٗـــاءش ِهالـــػ ثهؾـــِ٘ المٌٚـــُ ِلـــٍ 

ة اإلؿماِِلِة ياالرثٙاء بًا  . زانَ ثِػ
ثـــــٌِٖػ مؾـــــًصا  طوـــــػاء يمهجؼيـــــا  ِلـــــٍ 

ة اإلؿماِِلِة  .هٗاف ثِػ
طل٘ مصٌر مم قـمال المعُهـة لرهٌبًـا لـػبى 

زؼاء المعُهة ببّوًا  اأ



 يلٕ المفػيع

 :مصاير رئِؾِة  4ُجٌٜ  المفػيع مم ِعد 
يل •

أ
يِٞ يثًٌُػ : المصٌر اال

أ
ٍ) ِادش ثا م ٝلدٌم  قاِر

أ
قـــــــػق       مم اثراو ( مصمع ِلٍ يا

 . لٍ ٓػ  المعُهة
 .ُهة نفاء ٌٝرنِـ ييػُ٘ الرِـ مم اثراو قمال  لٍ زهٌ  المع: المصٌر الدانَ •
ة بٌرؿِّع: المصٌر الدالح • ِلٍ ثِػ

أ
 . نفاء ٌٝبػ  ِلٌي ا

 .نِٗفةٌٝبػ  ِلٍ مؼلٙا   2 نفاء ِعد : المصٌر الػابُ •



يل 
أ
 ٝم يُفمٞ 5مم اثراو قػق  لٍ ٓػ  المعُهة بًٌل : المصٌر اال

ٍثًٌُػ • م ٝلدٌم لِمبس ٝٞ مهًما بّعد  قاِر نؾـبة ياشع مجػ ٝال َٖ اثراو ؿِػ  12ِػض  بهزمالٍشارا   4مصمع ِلٍ ياأ
 %  100الجهِٗغ  

ة اإلؿماِِلِة لػبى  ٝبار   4 نفاء ِعد • ٍديرا  ِلٍ ثِػ م ٝلدٌم قاِر  .مصمع ِلٍ ياأ
يِٞ يثًـٌُػ ٝـٌرنِـ •

أ
ٍ ِادش ثا م ٝلدـٌم يالصـعائ٘ الٌاّٚـة ِلـٍ زـانبَ الًـػُِٙم قـاِر

 100نؾـبة الجهِٗـغ  . مصمـع ِلـٍ ياأ
 % 

 يلٕ المفػيع



 يلٕ المفػيع

 :ٝم يُفمٞ 4.5ييػُ٘ الرِـ مم اثراو  قمال  لٍ زهٌ  المعُهة بًٌل  ٌٝنِـ نفاء : المصٌر الدانَ 
بهؾـبة  ٝـم  2.4مجـػ مـم ثٙـايُ مصمـع ِلـٍ يشجـٍ يػُـ٘ البالزـا  بًـٌل  35 نفاء يػُ٘ زعُـع داطـٞ بصِـػش المـِادُم بّـػض •

 % 98ثهِٗغ 
ؼ ثرار  ُوم ِعد • باإلهـاٖة  لـٍ مـٌل ثرـار  ِلـٍ ( ٝاِٖجػُـا 4+ مصـال   6المرمٌِة مٌٜنـة مـم )مرمٌِا  مصال   8 نفاء مٝػ

 % 70نؾبة الجهِٗغ   2م8000مؾاشة 
مجــػ يمؾــًصا   7مجــػ يمؾــار للــعارزا  بّــػض 15ٝــم يُوــم ممفــٍ بّــػض  2.2 نفــاء ٝــٌرنِـ ِلــٍ بصِــػش المــِادُم بًــٌل  •

 % 95بهؾبة ثهِٗغ  . طوػاء



 يلٕ المفػيع

ــة بٌرؿــِّع بًــٌل :المصــٌر الدالــح  ِلــٍ ثِػ
أ
ٝــم بعاُــة مــم يػُــ٘ بٌرؿــِّع يثٙــايُ قــارع  2 نفــاء ٝــٌبػ  ِلــٌ  ا

ٍالمعرس يشجٍ  ٌرنِـ  قاِر م ٝلدٌم يُهجًٍ ببعاُة يػُ٘ ٝي
أ
 % 80بهؾبة ثهِٗغ  الرِـ مصمع ِلٍ يا



 يلٕ المفػيع

شــارو مػيرُــى اثرــاو  3يِــعد  11.5مجــػ يِــػض  630ِفــة مــم ناشِــة قــارع مصمــع ِلــَ بًــٌل ٗن (1)ٝــٌبػي ِلــٌي 
ــازُ٘  مــم اثرــاو  ِلسلٙــايػش يالؾــٌُؽ يالٚؼ

أ
ياشــع ُظــعم الٙــادم مــم اإلؿــماِِلِة  يالمجرــى  لــٍ امؼلٙانا

 ةيالهَام اإلنفـائَ المٜـٌ  للٜـٌبػي يـٌ باليـ مصٌر   29ُجٌٜ  الٌٜبػي مم ِعد  –قارع مصمع ِلٍ 
 % 60بهؾبة ثهِٗغ . ِلٍ طٌازُ٘ ٝمػ ؿاب٘ اإلزًاد

ِلــــــــــــــٍ مؼلٙــــــــــــــا  نِٗفــــــــــــــ (2) ٝــــــــــــــٌبػي ِلــــــــــــــٌي
أ
م ٝلدــــــــــــــٌم بًــــــــــــــٌل  ةا

أ
 مجــــــــــــــػ 500مــــــــــــــم ناشِــــــــــــــة قــــــــــــــارع ا

شــــارو مػيرُــــى اثرــــاو ياشــــع ُظــــعم الٙــــادم مــــم الٙــــايػش يالمجرــــى  لــــٍ داطــــٞ  3يِــــعد  11.5يِــــػض 
م ٝلدـــٌم 

أ
يالهَـــام اإلنفـــائَ  مصـــٌر  23ِـــعد  ُجٜـــٌ  الٜـــٌبػي مـــم –اإلؿــماِِلِة مـــم اثرـــاو قـــارع ا

 % 60بهؾبة ثهِٗغ . ِلٍ طٌازُ٘ ٝمػ ؿاب٘ اإلزًاد ةبالي المٌٜ  للٌٜبػي يٌ 

 نِٗفةٌٝبػ  ِلٍ مؼلٙا   2 نفاء ِعد : المصٌر الػابُ 



رض الهظِــٞ ِلــٍ مؾــاشة ازمالِــة ٚــعريا  الهــادي اإلؿــماِِلَ االزجمــاَِ
أ
ملِــٌ   391بجٜلٗــة ٖــعا   28الرعُــع بــا

نفـًة زهِى 
أ
يُفمٞ ِعدا مم شماما  الؾباشة يالمالِـب الظماؿـِة يملّـب ٚـانٌنٍ يلـاال  لممارؿـة ٝاٖـة اال

ماٝم الظعمِة يالمالِب
أ
غلٛ المهاي٘ المظممة للمؾاشا  الظوػاء ياال  %   98 ينؾبة الجهِٗغ  الػُاهِة ٝي

 ملٕ الفبا  يالػُاهة
 الهادي االؿماِِلَ االزجماَِ الرعُع



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 ٚػُة االمٞ لفبا  الظػزِم



 الٙػُة الؾٜهِة

 بمؾـاشة شـٌالٍ/  94نمـٌذج "  مهؼل  530" 
أ
ــــة + لالـــة )مبـانَ  2م 40مهًـا  2م 200 ا ٖٓػ

 يالباَٚ شٌش مٗجٌح مؾٌر ( مًبض +شمام +

 مؾٜم مٌٍٕ يمالشٌ 16



مبانَ الظعما    

ؿاؿـَ  -يشـعش لـصِة  -ؿـٌق ثرـاري 
أ
ـَ  -مُ ـمبهـٍ ثهمِـة مرجـ -معرؿـة ثّلـِم ا  -دار مهاؿـبا   -مظـؼ  ِٖػ

نًٙـة  –يشـعش ثوـامم ازجمـاَِ  –قـبٜة يـػق داطلِـة قـبٜة اإلنـارش الظارزِـة  -مبهـٍ مالشـٌ  -مؾـرع 
 قػية ييشعش مًاَٖ



 ثابُ الٙػُة الؾٜهِة

 ثم االنجًاء(                ٝم  9) قبٜة يػق اؿٗلجِة -
 اِمال ثهؾِ٘ المٌُٚ الّام                           ثم االنجًاء-
 قبٜة مِاو الفػ  للٙػُة                       ثم االنجًاء-
 قبٜة المػف المصَ                               ثم االنجًاء-
 ثم االنجًاء يثم ايالق الجِار الًٜػبائَ   قبٜة الًٜػباء                      -

ة يزارش االنجاج الصػبٍ لمالس الفبا  الػُاهة       ملّب طماؿَ  3اٚامة ِعد -  ثم االنجًاء بمّٖػ

 %  100نؾبة الجهِٗغ لمبانَ الٙػُة الؾٜهِة يالمػاٖ٘ يالظعما  -



 مٌٕٚ ثؾلِم الًُٙ الؼراِِة يالمهازل الػُِٗة

 ِــــــعد 
 المهازل الػُِٗة/ مهجُٗ         ثم ثؾلِمًم الًُٙ الؼراِِة 358-
 مم ٌٚائم االنجَار زار  ثؾلِمًم          مهجُٗ 43-

 مهجُٗ   401   بهزمالٍ-



الؼراَِالؼمام   

ب( قـــبا  الظـــػُرِم يلـــٔار الـــؼراع ) ُـــجم ثٌزًُّـــا ِلـــَ " ٖـــعا   5 "ًّٚـــة بمؾـــاشة "   500" 
أ
 اءهـــال

يذلـٛ يبٙـا لٙـػار مرلـؽ الـٌزراء %  25ة ِـالٔػب -%  25العًٚلِـة  -% 50مصاَٖــــا   اإلؿماِِلِــــة 
م   2012/ 06/ 13عش بجارُض ــــــالمهّٙ(  21) بالرلؾة ٚر

 ممعر الػي 

ؿٗٞ ٚهاش الؾٌُؽ
أ
ة ؿِهاء ِبػ ؿصارش ؿػابٌِم ا طغش مم ثِػ

 
ة الجٌؿُ اال   ثِػ

 ممــــعر الًٜػباء 

 .ٝم 30مصًة مصٌال  الٙهًػش قػق  ِبػ طًٌط يٌائِة بًٌل شٌالٍ 



المٌ  الؼراِِة مٌٕٚ   

  ِــــــعد
 بِت لٌبة زراِِة 68لٌبة زراِِة باإلهاٖة  لٍ ِعد  514-
يِٞ يثفِٔٞ المٌ  يالبٌِ  الؼراِِة -

أ
ُجٌلٍ زًاز مفػيِا   الظعمة الٌيهِة للٌٙا  المؾلصة بهِادش ثا

مٞ
أ
 بٙػُة اال

 م2018/02/08رئِؽ الرمًٌرُة باٖججاشًا ٌُم  الؾِؾٍيٚع ثٗوٞ الؾِع الػئِؽ ِبع الٗجاح -

المٌ  الؼراِِة مٌٕٚ   



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 ملٕ ثًٌُػ الّفٌائِا 

 



ٖــػش بجٜلٗــة  406مصــٞ ثرــار  يِــعد  426مفــػيع ثًــٌُػ ؿــٌق الرمّــة ًُــعف لمصــٌ الٌزــى المَلــم ِــم الؾــٌق الٙــعُم بجًــٌُػ ي نفــاء ِــعد 
يلــٍ يالجــَ ثفــمٞ  17.5ازمالِــة ٚــعريا 

أ
 ٖــػش ي دارش 36مصــٞ ثرــار  ي  124ملِــٌ  زهِــى يذلــٛ ِلــٍ خــال  مػاشــٞ ثــم االنجًــاء مــم المػشلــة اال

ٖــػش باإلهـــاٖة  لــٍ مؾـــرع يديرا  مِــاو ِمٌمِـــة  240مصـــٞ ثرــار  ي 145يزــار  االنجًـــاء مــم ثهِٗـــغ المػشلــة الدانِــة يالجـــَ ثفــمٞ  للؾــٌق ج
طِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػشالمػشلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدالدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ي

أ
 ياال

  2018 يمٙػر نًٌ المػاشٞ الدال  نًاُة دُؾمبػ( ٖػش   130 –مصٞ  157)  

 ؿٌق الرمّة ثًٌُػ/ ثًٌُػ الّفٌائِا  ؿٌق الرمّة ثًٌُػ/ ثًٌُػ الّفٌائِا 



 ٍٛق اٌَّه ادلزٞٛه اجلل٠ل

 ؿٌق الؾمٛ المًٌر 
 .ملٌِ  زهِى 82  :  الجٜلٗــة -2.          مجػ مػبُ 12350  :  المؾــــاشة -1
ؿـماك  زملـة   22)  :  المٌٜنـا  -3

أ
اِٖجػُـا  16 –ٖـػش  200 –مصـٞ ؿـمٛ ثرؼئـة  14 -مصـٞ ا باإلهـاٖة  لـٍ الظـعما  يالمػاٖـ٘ ( مًّـم ٝي

 .مجػ يمػؿٍ مػاٝب ِلٍ بصِػش المِادُم300باإلهاٖة  لٍ ٌٝرنِـ بًٌل 
ٌٌٝل بِم مصاَٖة اإلؿماِِلِة يالًِرة الًهعؿِة للٌٙا  المؾلصة ثجٌلٍ الًِرة الًهعؿِة ثهِٗغ المفـػيع  :  االثٗاِٚـة -4 ثم ثٌُِٚ بػث

 م2018/03/07يثم ثؾلِم المٌُٚ ٌُم  
 لهعيق ثًٌُػ الّفٌائِا :   الرًة الممٌلة 



ِـــة بالمهًٙـــة الصـــػش االؿـــجدمارُة بمعُهـــة المؾـــجٙبٞ يالـــغ  ُٙـــام ِلـــٍ مؾـــاشة  زـــاري  انفـــاء مفـــػيع مرمـــُ الـــٌرش الصٖػ
 2ديرا  مِــاو ي 9ٝاٖجِػُـا  ي 7مصـال ي 70يرقـة مجهٌِـة المؾـاشا  يِـعد  520 ) ِـعدٖـعا  يُفـمٞ  25ازمالِـة ٚـعريا 

مــم يمؾــرع ينًٙــة قــػية 
أ
ملِــٌ  زهِــى  10يرد مهًــا  ملِــٌ  زهًِــا  85 زملــة ثٜلٗــة المفــػيع الــٍ نصــٌ يثمــٞ ( يشــعش ا

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيلٍمهصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يزارش الجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي  
 باٍٚلجٌِٖػ  اإلدار  الجهؾِ٘ مُ يزارش الجظًِى ياإللالح ج يثم  اإلدار  ملٌِ  زهِى مم يزارش الجظًِى ياإللالح  10ي 

 االِجمادا  المالِة للمفػيع ياالنجًاء مهى يبٙا لمعش الجهِٗغ المٙػرش

ِة بالمؾجٙبٞ  مهًٙة الٌرش الصٖػ



 مٌٕٚ المفػيِا  المجّدػش يالمجٌٚٗة بالمصاَٖة

 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 



 اٌزٕف١نٜادلٛلف  اٍُ ادلْوٚع َ
َٔجخ 
 اإلجنبى
% 

اٌم١ّخ ادلٍٞٛثخ 
 الٍزىّبي ادلْوٚع
 ثبدل١ٍْٛ ع١ٕٗ

 ِٛلف ادلوافك

1 

ػّبهح دبووي  11
ِٚل٠ٕخ اٌمٕٞوح 

  5) غوة   
 6+ ثبٌَٛاهوخ

دبل٠ٕخ اٌمٕٞوح 
 غوة

 4+ ثبٌَٛاهوخ 5) ػّبهاد  9
 (  ثبٌمٕٞوح غوة 
+  ٍَِؾخ + ٌجْخ ػبك٠خ 
 اػّلح اهٙٝ

15 30 
+  ١ِبٖ ) ػّبهاد اٌمٕٞوح غوة 

لو٠جني ( وٙوثبء + ٕوف ٕؾٝ 
 ِٓ ِٛلغ اٌؼّبهاد 

١ِبٖ ٚوٙوثبء )  اٌَٛاهوخػّبهاد 
لو٠جني ِٓ ادلٛلغ ٚال ٠ٛعل ( 

 ٕوف ٕؾٝ 
ػّبهح ثبٌمٕٞوح غوة مل  2

 9 0 ٠زُ اٌجلء ف١ُٙ

ػّبهاد  8 2
 ادلَزمجً

ػّبهاد دبوؽٍخ اٌز١ْٞت  4
 اٌلافٍٝ

 ػّبهح اػّلح اه2ٝٙ
 اػّلح صبٌش+ػّبهح اهٙٝ  1
ّلح اٌَمف + ػّبهح اهٙٝ 1

 اٌضبٌش ػٍٜٛ

+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك  16 55
 لو٠جني ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

 55 - - امجبٌـــــٝ -

 2َ 65َِٞؼ  ثبمجبىل( ادلٕبفغ+ غوفزني ٕٚبٌخ ) ٚؽلح ٍى١ٕخ   5000ِْوٚع اٍىبْ اٌْجبة 

 مفػيِا  اإلؿٜا 

 مٌٕٚ المفػيِا  المجّدػش يالمجٌٚٗة



 َٔجخ اإلجنبى اٌزٕف١نٜادلٛلف  اٍُ ادلْوٚع َ
% 

اٌم١ّخ ادلٍٞٛثخ 
 الٍزىّبي ادلْوٚع
 ثبدل١ٍْٛ ع١ٕٗ

 ِٛلف ادلوافك

ػّبهح ثبٌزً  4 1
 اٌىجري

مت رٛفري اهٗ دبٕٞمخ  
اٌؼٙلح ثبٌزً اٌىجري ٚمل 
 ٠زُ اٌجلء ثبٌؼًّ ف١ُٙ

 ادلوافك للميخ  18 0

 ثبثٛػّبهح  2 2
 ٠ٕٛو

ِوؽٍخ اٌز١ْٞجبد 
+  وٙوثبء +١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك  1 90 اٌلاف١ٍخ

 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

ػّبهح ثبٌمٕٞوح  4 3
 غوة

ػّبهح وبٍِخ اذل١ىً  2
 اخلوٍبٔٝ

+  ػّبهح ٍمف اهٙٝ  1
 اػّلح اٚي

 ػّبهح اػّلح اهٙٝ 1 

45 8 
 ِوافك ال٠ٛعل
+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك 
 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ ( ٕوف ٕؾٝ 
+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك 
 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك  3.5 10 اػّلح اهٙٝ ػّبهح اثٛ ف١ٍفخ  4
 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

 2َ 65َِٞؼ  ثبمجبىل( ادلٕبفغ+ غوفزني ٕٚبٌخ ) ٚؽلح ٍى١ٕخ   6000ِْوٚع اٍىبْ اٌْجبة 
 مفػيِا  اإلؿٜا 

 مٌٕٚ المفػيِا  المجّدػش يالمجٌٚٗة



 َٔجخ اإلجنبى اٌزٕف١نٜادلٛلف  اٍُ ادلْوٚع َ
% 

اٌم١ّخ ادلٍٞٛثخ 
 الٍزىّبي ادلْوٚع
 ثبدل١ٍْٛ ع١ٕٗ

 ِٛلف ادلوافك

+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك  7 5 ٍَِؾخ+ ٌجْخ ػبك٠خ  ػّبهح فب٠ل 2 5
 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

ػّبهح  10 6
 ادلَزمجً

  كافٍِٝواؽً ر١ْٞت 
ٕؾٝ + جنبهح + ٍريا١ِه )
 (وٙوثبء+ 

+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك  6 80
 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

 - 43.5 - - امجبٌـــــٝ -

 2َ 65َِٞؼ  ثبمجبىل( ادلٕبفغ+ غوفزني ٕٚبٌخ ) ٚؽلح ٍى١ٕخ   6000ربثغ ِْوٚع اٍىبْ اٌْجبة 

 مفػيِا  اإلؿٜا 

 مٌٕٚ المفػيِا  المجّدػش يالمجٌٚٗة



 َٔجخ اإلجنبى اٌزٕف١نٜادلٛلف  اٍُ ادلْوٚع َ
% 

اٌم١ّخ ادلٍٞٛثخ 
 الٍزىّبي ادلْوٚع
 ثبدل١ٍْٛ ع١ٕٗ

 ِٛلف ادلوافك

ػّبهح  10 1
 اٌَّبوني 

عبهٜ اٌؼًّ ثبٌز١ْٞجبد 
+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك  2 90 اٌلاف١ٍخ 

 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

 ٠ٕٛوػّبهح اثٛ  2 2
 اٌجٍل

 فوٍبٔٝػّبهح ١٘ىً  1

+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك  5 40 ػّبهح اػّلح اٚي ػ1ٍٜٛ
 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

3 
ػّبهح ثبحملَّخ  3

ِوؽٍخ  فٝ
 إٌٙبئٝاٌز١ْٞت 

ِوؽٍخ اٌز١ْٞت  فٝ
 2 85 اٌلافٍٝ

لو٠جني ( ١ِبٖ ٚوٙوثبء ) ٠ٛعل ِوافك
 ِٓ ادلٛلغ ٚال ٠ٛعل ٕوف ٕؾٝ 

 اٌَجغ اثبه 3 4

ِواؽً سلزٍفخ ِٓ اذل١ىً 
   اخلوٍبٔٝ
ٍمف + ػّبهح  كٚه اهٙٝ 

+  ػٍٜٛ ػّبهح اهٙٝ  صبٔٝ
 اٚي ػٍٜٛ

 ػّبهح  ٍمف كٚه اهٙٝ

40 7 

+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك 
 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

 40َدبَٞؼ رمو٠جب ( ٕبٌخ + غوفخ ) ٚؽلح ٍى١ٕخ اٚىل ثبٌوػب٠خ  5000ِْوٚع  

 مفػيِا  اإلؿٜا 

 مٌٕٚ المفػيِا  المجّدػش يالمجٌٚٗة



 َٔجخ اإلجنبى اٌزٕف١نٜادلٛلف  اٍُ ادلْوٚع َ
% 

اٌم١ّخ ادلٍٞٛثخ 
 الٍزىّبي ادلْوٚع
 ثبدل١ٍْٛ ع١ٕٗ

 ِٛلف ادلوافك

5 
ػّبهح اٌمٕٞوح  2

 غوة 

 (اٌَٛاهوخ) 

ِواؽً سلزٍفخ ِٓ اذل١ىً 
 اخلوٍبٔٝ

(+  كٚه4+ اهٙٝ ) ػّبهح 
 ػّبهح 

اػّلح + كٚه  4+اهٙٝ ) 
 (فبٌِ ػٍٜٛ

+  وٙوثبء + ١ِبٖ ) ٠ٛعل ِوافك  3.5 50
 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ( ٕوف ٕؾٝ 

ػّبهح اثٛ  4 6
 ٍٍٞبْ

ػّبهح ِوؽٍخ  1
 اٌز١ْٞجبد

 ػّبهح كٚه اهٙٝ 2

ػّبهح ٍمف اهٙٝ  1
 اػّلح هاثغ ػٍٜٛ+

ٕوف + وٙوثبء + ١ِبٖ ) ادلوافك  11 30
 لو٠جخ ِٓ ادلٛلغ ( ٕؾٝ 

 - 30.5 - - امجبٌـــــٝ -

 2َ 65َِٞؼ  ثبمجبىل( ادلٕبفغ+ غوفزني ٕٚبٌخ ) ٚؽلح ٍى١ٕخ   6000ربثغ ِْوٚع اٍىبْ اٌْجبة 

 مفػيِا  اإلؿٜا 

 مٌٕٚ المفػيِا  المجّدػش يالمجٌٚٗة



 اٌٖبٌخ ادلغٞبح ثب١ٌْـ ىا٠ل

 رٛلف اٌؼًّ ثبٌٖبٌخ ادلغٞبح
١ٍِْٛ  13.200َ ثم١ّخ 2014/1/8مت إٍبك األػّبي ثبألِو ادلجبّو اىل األّغبي اٌؼَىو٠خ يف •

 .ع١ٕٗ ، ٝجمب ٌٍربٚرٛوٛي ادلٛلغ ثني اٌْجبة ٚاٌو٠بٙخ ِغ األّغبي اٌؼَىو٠خ
١ٍِْٛ ع١ٕٗ ػٍٝ كفؼبد ، ٚرٛلف اٌؼًّ ثبٌٖبٌخ ثَجت فالف ثني  8مت ٍلاك ِجٍغ •

 .اٌْجبة ٚاٌو٠بٙخ ِغ األّغبي اٌؼَىو٠خ ػٍٝ أٍٍٛة َٚٔجخ اٌَلاك اٍزْبهٜ
 .ٝجمب حلٖو األّغبي اٌؼَىو٠خ% 65َٔجخ إٌف١ن •
 

 اإلعواءاد اٌزٟ ازبند حلً ادلْىٍخ
ِل٠و٠خ اٌْجبة ٚاٌو٠بٙخ ٚاألّغبي اٌؼَىو٠خ يف ٚعٛك اٌَىورري اٌؼبَ  ِبثنيمت اٌزٛإً •

 : ا٢رٝادلَبػل ٌٍّؾبفظخ ٚمت االرفبق ػٍٝ 
رْى١ً جلٕخ حلٖو األػّبي ػٍٝ اٌٞج١ؼخ ِٓ األّغبي اٌؼَىو٠خ ٚاٌْجبة ٚاٌو٠بٙخ ِٚل٠و٠خ 1.

 .اإلٍىبْ
 .اػبكح رمل٠و األػّبي اٌزٟ مل ٠زُ رٕف١ن٘ب ٌزٛاوت األٍؼبه احلب١ٌخ2.
رٛل١غ ثوٚرٛوٛي الٍزىّبي األػّبي ثني اٌْجبة ٚاٌو٠بٙخ ٚاألّغبي اٌؼَىو٠خ ٚاٌجلء اٌفٛهٞ 3.

 .ِٓ ل١ّخ األػّبي اٌجبل١خ ٌألّغبي اٌؼَىو٠خ% 95يف اٍزئٕبف األػّبي ثؼل ٍلاك 

 مٌٕٚ المفػيِا  المجّدػش يالمجٌٚٗة



 َِزْفٝ مح١بد اٌزً اٌىجري

١ٍِـْٛ  32ثزىٍفـخ امجب١ٌـخ  % 100مت االٔزٙبء ِٓ ادلجىن ٚرْـ١ٞجٗ ِـٓ اٌـلافً ٚ اخلـبهط ثَٕـجخ 
ؽـ  ا٢ْ  2004ع١ٕٙب ٚمل ٠زُ رْغ١ٍٗ اٚ ذب١ٙيٖ وَّزْفٝ مح١بد ٚرٛلف ادلْـوٚع ِـٓ ػـبَ    

ٚلل سبذ كهاٍبد عبهٜ االٔزٙبء ِٕٙب ٌزؼًّ ِوويا الِـواٗ ٚعواؽـبد اجلٙـبى اذلٚـّٝ ٚاٌىجـل  
 ٍو٠و 252ثَؼخ 

 مٌٕٚ المفػيِا  المجّدػش يالمجٌٚٗة



 اٍزىّبي ّجىخ هٞ ادلَٞؾبد اخلٚواء دبل٠ٕخ ادلَزمجً

 :ِىٛٔبد ادلْوٚع 
يٌال ( مـم  500)ُجٌٜ  المفػيع مم قبٜا  مِاو ِٜػش مـم المٌاؿـِػ الؼيـػ المـػ  ًٚـػ 

أ
ط يمٌاؿـِػ .م 1000بـا

ًٚـار مظجلٗـة بًـٌل  UPVC مـم البالؿـجِٛ 
أ
ًٚـار .م 15300با

أ
ِـة با  6مـمج يِـعد 75مـمج 50ط يقـبٜا  ِٖػ

بار ارثٌازُة
 
 .ا

 2015/8/15:  ملٌِ           ثارُض البعء  10:  ثٜلٗة  المفػيع 
ة المهٗغش              2017/3/30:  ثارُض  الهًٌ   ة المٙايلٌ  الّػ  :الفٝػ   قٝػ
 %  85: نؾبة الجهِٗغ 

ي زـاري % 100زاري ثعبِػ اِجماد مالَ مم المصاَٖة يثم االنجًاء مم االبـار بهؾـبة :   المٌٕٚ الصالَ للمفػيع 
ِة ِب االِمال الًٜػيمِٜانِِٜة لالبار ي ثم االنجًاء مم الرؼء االيل للفبٜة الِٗػ  .ثٌرُع ثٌرُع ي ثٝػ

 مٌٕٚ المفػيِا  المجّدػش يالمجٌٚٗة



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 الظعمِة يالمصلِةالمفػيِا  



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 المهاي٘ االؿجدمارُة 

 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 المهاي٘ االؿجدمارُة 



 المنطقة الصناعٌة 

 بالقنطرة شرق

 بورفؤاد بورسعٌد

 محافظة

 الشرقٌة

 محافظة

 شمال سٌناء

 محافظة

 السوٌس

 المهًٙة المهاِِة
   2ج 1 

 وادي التكنولوجٌا

 منطقة ابو خلٌفة الصناعٌة



 المهًٙــــــة المهاِِــــــة بالٙهًـــــــػش قــــــــػق  -1

يلٍ باإلؿماِِلِـــــة -2
أ
 المهًٙـــــة المهاِِــــــــة اال

 المهًٙــــــة المهاِِــــــــــة الدانِــة باإلؿماِِلِـة -3

 مهاي٘ لهاِِة يمهًٙة شػش ِامة( 4)ٌُزع باإلؿماِِلِة 

 المهـًٙة الصـػش الّامـــة -

 المهًٙة المهاِِة بالٙهًػش ٓػ  -4
 ياد  الجٜهٌلٌزِا بالٙهًػش قػق  - 
 يثجبّا  الًِرة الّامة للمهًٙة االٚجمادُة لٙهاش الؾٌُؽ  

 ةالمهاِِ جهمِةالاالؿجدمار ي  



 اٌٖٕبػ١خ ادلْوٚػبد اٌزٟ سبذ ادلٛافمخ ػ١ٍٙب ثبدلٕبٝك
يلٍ يالدانِة باإلؿماِِلِة

أ
 المهًٙة المهاِِة اال

 المهًٙة الصػش الّامة باإلؿماِِلِة

 المهًٙة المهاِِة بالٙهًػش قػق 

 ِعد الّمال المؾاشة الجٜلٗة االؿجدمارُة ِعد المفػيِا 

 10799 ٖعا  535 ملِار زهِى 1.209 260

 ِعد الّمال المؾاشة الجٜلٗة االؿجدمارُة ِعد المفػيِا 

 31594 ٖعا  910 ملِار زهِى 4.67 191

 ِعد الّمال المؾاشة الجٜلٗة االؿجدمارُة ِعد المفػيِا 

 13749 2ملٌِ  م 2.8 ملِار ديالر 1.2 82



ٌٌٝل ثّاي  بِم المصاَٖة يالًِرة الّامـة لالؿـجدمار ُـجم بمٌزبـ- اثظـاذ االزـػاءا  الجالِـة  ىيزاري اِعاد بػيث

:- 

 .ثٌٙم المصاَٖة بجصعُع المٌُٚ ِلَ الًبِّة يمٌاٖاش الًِرة الّامة لالؿجدمار بصعيد يمؾاشة المهًٙة -

ثٌٙم المصاَٖة بعراؿـة المػاٖـ٘ المجاشـة بالمهًٙـة يدراؿـة ثٜـالِٕ  ثًٌُػيـا لجـجمٜم مـم الٌٖـاء باشجِازـا  -
 .المهًٙة االؿجدمارُة 

مـــُ  ىثٙـــٌم الًِرـــة الّامـــة لالؿـــجدمار بجؾـــٌُ٘ المهًٙـــة بـــِم المًـــٌرُم ياطجِـــار المًـــٌر الـــغي ُجهاؿـــب ِملـــ-
 .مٌالٗا  المهًٙة  

 .ٌُٙم المًٌر باثظاذ ازػاءا  انفاء المهًٙة االؿجدمارُة مم طالل الًِرة الّامة لالؿجدمار -

 المهًٙة االؿجدمارُة بالمؾجٙبٞ

ثـــم الجهؾـــِ٘ بـــِم المصاَٖـــة يالًِرـــة الّامـــة لالؿـــجدمار ِلـــَ انفـــاء مهًٙـــة اؿـــجدمارُة -
 .ٖعا   158زعُعش باإلؿماِِلِة همم المؾاشة المفار الًِا بمؾاشة َٖ شعيد 



 ٖػع اٚلِم الٙهاش باإلؿماِِلِة-
م - الظاص بجِؾـِػ  زػاءا   لعار الجػاطِك المهاِِة داطٞ يطارج المهاي٘ المهاِِة  2017لؾهة  15مهغ لعير الٙانٌ  ٚر

 :يالمهاي٘ االؿجدمارُة يالصػش ثم لعير 
 .داطٞ يطارج المهاي٘ المهاِِة " رطمة ثفِٔٞ بهَام االطًار يثمػُس ثفِٔٞ  214ِعد -
 :رطمة ثفِٔٞ طارج المهاي٘ المهاِِة ثٗمِلًم ٝالجالَ  23ثوم ِعد -

 ػلك اٌوفٔ ٔٛع إٌْبٛ َ

 13 الهفاط الٔغائَ  1

 5 نفاط الٔؼل يالهؾِذ 2

 3 الهفاط الِٜمايي 3

نفًة مٌاد البهاء 4  1 اأ

نفًة الٌٙ  5  1 اأ

 ٍغً ٕٕبػٟ كافً ٚفبهط ادلٕبٝك اٌٖٕبػ١خ 210وّب مت ٕلٚه ػلك 



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 المٌارد المائِة يالػي 

  دارش المػف



 -:ِْوٚع اٌَؾبهح : أٚالً 
 بالًِرة الًهعؿِة للٌٙا  المؾلصةالمِاو  دارش : الرًة المهٗغش  

 2016/  6/ 1 : ثارُض البعء المٙػر 
   2019/ 05/ 31 :المٙػر  الهًٌثارُض 

 2019/ 02/ 28 : ثارُض الهًٌ المجٌُٚ 
ٌٌٝل   ملٌِ  ديالر 46 : ِٚمة البػيث

ى   زهِىملٌِ   500  :  ما ثم لٖػ



 َ ث١بْ األػّبي َٔجخ اٌزٕف١ن
 1 مٌاؿِػ العُٖ 25%

 2 البِارا  90%

 3 المٌاؿِػ يالبِارا  داطٞ الرؼُػش 75%

 َٔجخ رٕف١ن األػّبي



 (غوة اٌمٕبح)ِْوٚع رؼل٠ً ِٖوف احملَّخ : صب١ًٔب 
 ادلٕٙلٍني اٌؼَىو٠ني ثبٌمٛاد ادلٍَؾخاكاهح : اجلٙخ ادلٕفنح 

 2017/ 12/  23 :  ربه٠ـ اٌجلء ادلموه 

 2019ٔٛفّرب  : ربه٠ـ إٌٙٛ ادلموه 

 2019اغٌَٞ  :  ربه٠ـ إٌٙٛ ادلزٛلغ 

 ١ٍِْٛ ع١ٕخ 404 :  ل١ّخ اٌربٚرٛوٛي 

 ١ٍِْٛ ع١ٕخ 101  :  ِب مت ٕوفٗ 



َٔجخ 
 اٌزٕف١ن

 َ ث١بْ األػّبي
 1 2,500أْبء لٕٞوح احلغي ػٍٝ ِٖوف احملَّخ ن 90%
 2 أْبء لٕٞوح اٌفُ ػٍٝ ِٖوف فوع احملَّخ 80%
 3 و1,300ُأْبء ِٖوف فوع احملَّخ ثٞٛي  60%
 4 وُ 2,300ر١ٍٛغ ٚرؼ١ّك ِٖوف اجلجبىل ثٞٛي  65%
 5 و5.55ُ ر١ٍٛغ ٚرؼ١ّك ٚرؼل٠ً احنلاه  ِٖوف ٍْٝٛٛ ثٞٛي  15%
 6 وُ 1,900أْبء ِٖوف فوع ٍْٝٛٛ ثٞٛي  75%
 7 وُ 3,200ثٞٛي  ٍواث١َٛر١ٍٛغ ٚرؼ١ّك ِٖوف  75%
 8 وُ 0,800ثٞٛي  ٍواث١َٛأْبء ِٖوف فوع  75%
 9 ِف١٘ ِٖوف ٍواث١َٛ اٍفً روػخ ١ٍٕبء 55%
 10 ػٍٝ ادلَبه( أػّبي محب٠خ –ثلاالد + ) وٛثوٜ 22أػّبي ٕٕبػ١خ  30%

 َٔجخ رٕف١ن األػّبي



 ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌم١ّخ اٌزؼبلل٠خ اٍُ ادلْوٚع
ادلزٛلغ  إٌٙٛربه٠ـ 

 فؼ١ٍب
 َٔجخ االجنبى

نطاق  2عملٌة انشاء عدد 

 مصرفىعلى  واقى

 البالحالمحسمة و 

1195.400 776 419.400  12 /2018 65% 

الترابٌة و االعمال 

مصرف الصناعٌة إلنشاء 

 الصندوق

4253.835 3190.37 1063.465  12 /2018 75% 

إلنشاء االعمال الترابٌة 

 مصرف صٌام
 %20  ـــــــ  1414.2 353.8 1768

نطاق على  2انشاء عدد 

  البهنساوىمصرف 

 والوادى

2221.770 1777 444.77  2 /2019 80% 

نطاق على  2انشاء عدد 

 الضبعٌة وطوسون مصرفى
1723.120 775 948.12  4 /2019 45% 

عملٌة صٌانة بعض 

 صوٌربمناطق ابو  البواكى

 المناٌفو 

2150.500 1720 430.5  1 /2019 80% 

ونزع  تطهٌراتعملٌة 

 الحشائش بدائرة االدارة
5327.500 4592.218 735.282  6 /2019 94% 

 المبالغ باأللف جنيه

 رٕف١ن٘ب اجلبهٜألػّبي ا



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 المٌارد المائِة يالػي 

 الػ   دارش 
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 فدان  27950 قػق البصِػا يهعؿة 
 فدان  40000 الفِض زاُعيهعؿة 
فدان 56000 يهعؿة الجٞ الٜبِػ 
فدان   4600 يهعؿة اإلؿماِِلِة 
فدان 12560 يهعؿة الؾٌُؽ 

 فدان 141110  زمالَ زمام الػي الصعُح

 فدان 181216  141110 – 322326= إجمالً زمام الري بالغمر 

   :شعُح ُفمٞ ري   

 : بالٔمػري 

 :٠ٚمَُ اٌيِبَ اٌفؼٍٟ ٌإلكاهح وبألرٟ
         (ث١فٛد ) اٌوٞ احملٛهٞ 

http://forum.tawwat.com/showthread.php?t=9057


 :اٌرتع اٌوئ١َ١خ ثلائوح االكاهح
 

ة   الػئِؾِة المهإُثِػ

ة بٌرؿِّع  ثِػ

ة اإلؿماِِلِة  ثِػ

ة الؾٌُؽ  ثِػ

 روػخ االمسبػ١ٍ١خ

خ ثلائوح اإلكاهح ١اٌرتع اٌوئ١َ
 اٌؼبِخ 

 ادلٕب٠فروػخ 
 اٌوئ١َ١خ

 وُ  23,800= ٝٛي 
 فلا9456ْ= ىِبَ  

 روػخ ا٠ٌٌَٛ
 وُ   89,700= ٝٛي

  80000= ىِبَ  
 فلاْ

 روػخ ثٛهٍؼ١ل
 وُ 76,720 = ٝٛي
 فلاْ 37982= ىِبَ 

 روػخ اإلمسبػ١ٍ١خ 
 وُ 53,400= ٝٛي 
  326500 = ىِبَ

 فلاْ



 اجلٛف١خ ا٢ثبه  

 ٍٕخ/١ٍِ3ْٛ َ 86.221

 اػبكح اٍزقلاَ اٌٖوف اٌيهاػٟ  
 إٌَخ/ ١ٍِ3ْٛ 43.31َ

  

 (ٍٕخ/١ٍِ3ْٛ َ 3607.998)١ِبٖ ا١ًٌٕ     
 ٍٕخ/ ١ٍِ3ْٛ َ 2368هٞ اإلمسبػ١ٍ١خ 
 ٍٕخ             /١ٍِ3ْٛ َ 291.248هٞ مشبي غوة ١ٍٕبء 

 ٍٕخ /١ٍِ3ْٛ َ 908.480هٞ اٌٖبحل١خ 

 ٍٕخ/١ٍِ3ْٛ َ 40.27هٞ اٌَالَ غوة 

  

  

  
  

 ؽٖخ زلبفظخ ا٠ٌٌَٛ

 505.890ٍٕخ /١ٍِ3ْٛ َ

 ؽٖخ زلبفظخ اإلمسبػ١ٍ١خ

  ٍٕخ/١ٍِ3ْٛ َ 2935.85

 ؽٖخ زلبفظخ ثٛهٍؼ١ل

  ٍٕخ/١ٍِ3ْٛ َ 166.258

    



 ١ِيا١ٔخ اٌؼ١ٍّبد ثلائوح اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍّٛاهك ادلبئ١خ ٚاٌوٞ
 ثبإلمسبػ١ٍ١خ ٚغوة ١ٍٕبء

 اٌج١بْ
ادلْوٚػبد ػٍٝ ؽَبة  اخلٞخ االٍزضّبه٠خ   1-1ثٕل 

 اٌغري
ػ١ٍّبد اٌزٞٙرياد ٚٔيع 

 احلْبئِ
اٍزىّبالد ٚػ١ٍّبد 

 عل٠لح
اٍزىّبالد ٚػ١ٍّبد 

 عل٠لح
ِمال

أ
 ملٌِ  5.108 ملٌِ  زهِى 7.430 ملٌِ  زهِى 11.861 ِٚمة اال

 ملٌِ  زهِى 3.651 زهِى ملٌِ  3.907 ملٌِ  زهِى  4.789 ثم ثهِٗغو ِٚمة ما

 %71.5 %52.6 %40.5 الجهِٗغ نؾبة



 :ػ١ٍّبد اٌزٞٙرياد ٚٔيع احلْبئِ ٌٍّغبهٞ ادلبئ١خ :أٚال 

ٚٔيع ؽْبئِ ٌٍّغبهٞ ادلبئ١خ ١ِىب١ٔى١ًب ثلائوح اإلكاهح  رٞٙريادػمل ( 6)رٕف١ن ػلك 
 %40.5ثَٕجخ رٕف١ن ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ٚعبهٞ اٌؼًّ  11.861ثزىٍفخ امجب١ٌخ 
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 :ػ١ٍّبد اخلٞخ االٍزضّبه٠خ : صب١ٔب 

 % 52.6ثَٕــــجخ رٕف١ــــن ١ٍِــــْٛ ع١ٕــــٗ  7.430رٕف١ــــن ػ١ٍّــــبد ثم١ّــــخ 
 :ث١بٔٙب وبٌزبيل

 ٝــــٓ  70أْــــبء وــــٛثوٞ فوٍــــبٔخ َِــــٍؾخ ػٍــــٝ فٛاى٠ــــك محٌٛــــخ 
ػٍٝ روػـخ ثٛهٍـؼ١ل دبٕٞمـخ أثـٛ ف١ٍفـخ خللِـخ أ٘ـبيل ادلٕٞمـخ  21.850ن 

 %52ثَٕجخ رٕف١ن ١ٍِْٛ ع١ٕٗ  3.500ثزىٍفخ امجب١ٌخ 
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 2018/6/24ثارُض بعء 

 2018/11/23ثارُض نًٌ 

 %45ثهِٗغ نؾبة 

ػ١ٍّخ اؽالي ٚذبل٠ل ثؼ٘ ثٛاثبد أفّبَ ٚؽغٛىاد رـوع هئ١َـ١خ ٚفوػ١ـخ ثـلائوح 
اإلكاهح إلِىب١ٔخ اكاهح اٌٍٞت ػٍـٝ ادل١ـبٖ ٚرٕٛـ١ً ادل١ـبٖ ٌٕٙب٠ـبد اٌـرتع ثزىٍفـخ 

 أٌف ع١ٕٗ   507.870
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 5.400وٛثوٞ فوٍبٔخ ٍَِؾخ ػٍٝ أوزـبف ن ( 2)ػ١ٍّخ اؽالي ٚذبل٠ل ػلك 
اٌٖٕلٚق ثٕٞـبق ِووـي ِٚل٠ٕـخ اٌمٖبٕـني ثزىٍفـخ ػٍٝ روػخ  8.950ٚ ن 

 أٌف ع١ٕٗ  904.400امجب١ٌخ 

 2018/7/1ثارُض بعء 
 2018/12/15ثارُض نًٌ 

 % 50نؾبة ثهِٗغ 



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 مهٌَمة الهَاٖة



( RDF)ٚفٜ إلٔزبط اٌـ  اٌؼ٠ٜٛٚٛعل فٞني إلٔزبط اٌَّبك  -٠َٛ / ٝٓ  350اٌٞبلخ اإلٔزبع١خ لله٘ب 
 .األمسٕذ٠َزقلَ وٛلٛك دلٖبٔغ 
ػٍٝ َِزٜٛ  2015ٚهك٠بد ٠ٚؼزرب ِٓ أٚائً ادلٖبٔغ اٌزٟ ًل رْغ١ٍٙب يف  ٠3ؼًّ ادلٖٕغ ػٍٝ 

 اجلّٙٛه٠خ ٚلل مت رؤعريٖ دللح ػْو ٍٕٛاد

بٌ بلس ِلٍ مؾاشة شٌالٍ 
أ
ٖعنة 6ممهُ ثعيُػ الٙمامة با  اأ

 مهٌَمة الهَاٖة بالمصاَٖة



 ادلٕبٝك اٌزٟ خيلِٙب ِٖٕغ رل٠ٚو اٌمّبِخ

 أٚي ؽـــــٝ
 ٚؽلح 18635ػلك اٌٛؽلاد اٌَى١ٕخ 

 وُ ِٓ ادلٖٕغ ٠14مغ احلٝ ػٍٝ َِبفخ ؽٛاىل 

 صبٌش ؽـــــٝ
 ٚؽلح 42635ػلك اٌٛؽلاد اٌَى١ٕخ 

 وُ ِٓ ادلٖٕغ ٠18مغ احلٝ ػٍٝ َِبفخ ؽٛاىل 

 صبْ ؽـــــٝ
 ٚؽلح 77718ػلك اٌٛؽلاد اٌَى١ٕخ 

 وُ ِٓ ادلٖٕغ ٠16مغ احلٝ ػٍٝ َِبفخ ؽٛاىل 

 ِل٠ٕخ ادلَزمجً
 وُ ِٓ ادلٖٕغ 19رمغ ادلل٠ٕخ ػٍٝ َِبفخ ؽٛاىل 

 مهٌَمة الهَاٖة بالمصاَٖة



 اٌزغوثخ األٚىل يف ِٕظِٛخ اجلّـــغ اٌَىىن

) ثجمِــؼ مصاَٖــة اإلؿــماِِلِة بِٙامًــا بجًبِــ٘ قــامٞ لمهٌَمــة  دارش المظلٗــا  المــلبة بهًــاق معُهــة االؿــماِِلِة •
شِــاء الدالخـــة 

أ
ـــغلٛ الـــجظلك مـــم الٙمامـــة ِـــم يػُـــ٘ ثـــعيُػيا ( اال يثجمدـــٞ ٖـــَ ثًبِـــ٘ مهٌَمـــة الرمـــُ الؾـــٜهٍ ٝي

 ياالؿجٗادش مهًا ِم يػُ٘ ممهُ الؾماد 
أ
ٌٌٝل ُـجم بٌ بلس  با جيذلٛ بالجهؾِ٘ مُ يزارش البِرة ِم يػُ٘ ِٙع بػيث
م شجـــٍ 2015/11/1زهِـــى لبـــعء ثًبِـــ٘ المهٌَمـــة اِجبـــارا مـــم ملِـــٌ   10بمٙجوـــاو مؾـــايمة الـــٌزارش بمبلـــْ يٚـــعرو 

ا  مجظممة َٖ زمُ ينٙٞ الٙمامة مم المهبُ  لٍ ممهُ ثعيُػ الٙمامة2017/6/30  م للجّاٚع مُ قٝػ
 ثم رلع المهٌَمة ِم يػُ٘ لرا  الػلع يالمجابّة يالجِِٙم بالمصاَٖة يالٌزارش•
 .اإلؿماِِلٍيشاز  ِلٍ اؿجصؾا  المٌايم •

 مهٌَمة الهَاٖة بالمصاَٖة



 اٌوإ٠خ ادلَزمج١ٍخ إلكاهح ادلقٍفبد اٌٍٖجخ 

 نؾمة  1223644   
 ػلك اٌَىبْ

 ٌُم/ يم 1007.33
 و١ّخ ادلقٍفبد

 ِئّواد اإلكاء 
 (اٌملهح احلب١ٌخ)

ِئّواد إٌظبَ احلبىل إلكاهح ادلقٍفبد 
 اٌٍٖجخ

 ِؼلاد اجلّغ 261 60%
 ٍبئمني ٚػّبٌخ 777 60%

 ادلٖبٔغ 1 80%

 احملٞبد ا١ٌٍٛٞخ 1 80%

 ادللافٓ 1 90%

 أثٛ ثٍؼِٖٕغ رل٠ٚو ِٛلغ 

 مهٌَمة الهَاٖة بالمصاَٖة مهٌَمة الهَاٖة بالمصاَٖة



 اٌوإ٠خ ادلَزمج١ٍخ إلكاهح ادلقٍفبد اٌٍٖجخ 



 ِْوٚع اػلاك سلٜٞ إلكاهح ادلقٍفبد اٌٍٖجخ



 اإلؽز١بعبد إلكاهح ادلقٍفبد فٝ احملبفظخ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ

 اإلٍزضّبه اٌزْغ١ً

١ٍِْٛ ع١ٕٗ دلْوٚػبد  66 1
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ

١ٍِْٛ دلْوٚػبد  134
 اٌزْغ١ً

 3 ١ٍِْٛ دلْوٚػبد اإلٍزضّبه 100
2 

(  اٌجْوٜ)ٌٍٕٛٛي اىل ِٕظّخ ٔبعؾخ ٚفؼبٌخ َِزلاِخ إلكاهح ادلقٍفبد الثل ِٓ رىبًِ ػٕٖو اٌزْغ١ً 
 ػٕٖو اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٚػٕٖو األٍزضّبه



احملٞبد ا١ٌٍٛٞخ 

 ادلؼلاد  اٌزىٍفخ ِئّو األكاءربَني 
ادلَبؽ
 2ح َ

اٌٞبلخ )اٌى١ّخ
ا١ٌٛ/ٝٓ(اإلٍزؼبث١خ
َ 

 اٍُ احملٞخ ادلٛلغ

 مهُ ثػاٝم المظلٗا  بالفٌارع•
الٌهُ البِىئ ي لصة  ثصؾِم•

 .المٌايهِم
 . لٔاء مَايػ الجلٌ  البمػي  •

 يشعا  ٖمٞ  للمٌاد الّوٌُة• ملٌِ  9
 

  لٌادر•
 

 يم 20 ؿّة ؿِارا •

 مصًة ٓػش الٙهًػش قػق  250 800

ملٌِ  9  
400  150  مرًة الٙمالِم معُهة الٙمالِم 

ملٌِ  15  

 

بٌ لػُػ 60 -
أ
بٌ مصًة  معُجة ا

أ
 لػُػا

ة  مجصٝػ

 اإلزمالٍ 1105 3600 33

ٚٙغ )ِئّو ربَني األكاء 
 اٌزىٍفخ (ث١ئٝ

اإلٍزقلاَ 
 اٌالؽك

 اٍُ ادلمٍت ادلٛلغ اٌى١ّخ ادلَبؽخ

اٌٛٙغ اٌج١ئٝ ٚ ٕؾخ  ربَني•
 .ادلٛإٝني

 .اٌغبء ِظب٘و اٌزٍٛس اٌجٖوٞ •
 رٛفري ِٕبٝك روف١ٙ١خ •
 

ِمبٌت لوة وً لو٠خ  7 ِزٕيٖ ػبَ ١ٍِْٛ 15
 فٝ ؽلٚك فلاْ

 اٌمٕٞوح ّوقِمبٌت  اٌمٕٞوح ّوق  ١ِٛ٠ب/ٝٓ  47

 ِمٍت غوح  اٌمٕٞوح غوة  ا١ٌَٛ/ٝٓ ٠116َزمجً  فلاْ 3 زلٞخ ١ٍٜٚ ١ٍِْٛ 6

 ِمٍت اٌمٖبٕني اٌمٖبٕني ا١ٌَٛ/ٝٓ  ٠85َزمجً  فلاْ 6 زلٞخ ١ٍٜٚ ١ٍِْٛ 12

اغالق ادلمبٌت رب٠ٍٛٙب اىل ِٕزي٘بد ػبِخ 

 ١ٍِْٛ 66امجبىل اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍّؾبفظخ  

 ػٕبٕو اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ادلٍٞٛثخ -1



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ادلٍٞٛثخػٕبٕو  -1 
أْبء ف١ٍخ كفٓ ٕؾٟ دبلفٓ أثٛ ثٍؼ 

 اٌزىٍفخ اإلٍزضّبه٠خ ٌٍق١ٍخ
(١ٍِْٛ ع١ٕٗ)  

اٌٞبلخ اإلٍزؼبث١خ 
 ٌٍق١ٍخ

 ادلَبؽخ 
(َ2)  

 ادللفٓ

20 300000 ٓٝ  أثٛ ثٍؼ 25000 

 اإلٍزضّبه فٝ ادلٖبٔغ 

 ١ٍِْٛ 100امجبىل اإلٍزضّبهاد ادلٍٞٛثخ ٌٍّؾبفظخ 

 األٍزضّبه -2

 اٌزىٍفخ
(١ٍِْٛ ع١ٕٗ)  
 اٌٞبلخ اإلٍزؼبث١خ

ا١ٌَٛ/ٝٓ  
 ادلَبؽخ 

(ػبَ 20ٍِٞٛة زب١ٖٔ )  
 ِٕٞمخ اخللِخ ادلٖٕغ

2&1ِٕٞمخ فلِخ  ِٖٕغ رل٠ٚو 80000 1000 100  

 اإلمجبىل 100



إٌظبفخ /هٍُ اجلّغ  فوٓ اٌؼًّ ِئّو األكاء
 ا٠ٌَٕٛخ

اٌى١ّخ 
ا١ٌَٛ/ٝٓ  

ػلك اٌَىبْ فٝ 
 ادلٕٞمخ ادلقلِٚخ

 ِٕٞمخ اخللِخ

ربَني اٌٛٙغ •
اٌج١ئٝ ٚ ٕؾخ 

 .ادلٛإٝني
اٌغبء ِظب٘و  •

 .اٌزٍٛس اٌجٖوٞ

2300 19 ْٛ١ٍِ   289 1ِٕٞمخ فلِخ  289000   

5700 46 ْٛ١ٍِ   704 2ِٕٞمخ فلِخ  704000   

2400 19 ْٛ١ٍِ   296 3ِٕٞمخ فلِخ  296000   

4100 33 ْٛ١ٍِ   505 4ِٕٞمخ فلِخ  505000   

14500 117 ْٛ١ٍِ  اإلمجبىل 1794000 1794 

 ًػمٛك اٌزْغ١ً فٝ اجلّغ إٌم 

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 270ٌٍّؾبفظخ  امجبىل اٌزْغ١ً 

(2َ)ادلَبؽخ   ِئّو األكاء ا١ٌَٛ/اٌى١ّخ ٝٓ   ِٕٞمخ اخللِخ 

ربَني اٌٛٙغ اٌج١ئٝ ٚ •
 .ٕؾخ ادلٛإٝني

اٌغبء ِظب٘و اٌزٍٛس  •
 .اٌجٖوٞ

 زلٞخ ؽٝ أٚي 704 150

 زلٞخ غوح 289 800

800   296  رلٞخ اٌمٖبٕني 

2000   505  زلٞخ أثٛ ٕو٠و 

 اإلمجبىل 1794 3750

ػمٛك رْغ١ً احملٞبد ا١ٌٍٛٞخ 

 اٌزْغ١ً -3



ػمٛك اٌزْغ١ً ِلافٓ ٕؾ١خ 

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 115ٌٍّؾبفظخ امجبىل اٌزْغ١ً 

 ِٕٞمخ اخللِخ ا١ٌَٛ/اٌى١ّخ ٝٓ (2َ)ادلَبؽخ  ِئّو األكاء

ِٓ رٍٛس اٌرتثخ  احلل
 ٚ ادل١بٖ اجلٛف١خ

 
340200 

 
 4&3&2&1ِٕٞمخ اخللِخ 448

 اٌزْغ١ً -3



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 ملٕ الجّلِم

 



ٌع االنفاء المعرؿة  ؿم م  المٙػر  الهًٌ   معش الجهِٗغ   ثؾلِم المٌُٚ الِٙمة الجّاٚعُة ن
 2017/10/05 قًػ8.5 2017/1/22 21753579 انفاء زعُع الِابانِى الممػُى 1

 2017/11/04 قًػ5.5 2017/5/21 2384203 ثٌؿُ م.  /ابٌؿلًا   2

 1 /الّمعش البّلٍ  3
أ
 2017/12/23 قًػ 8 2017/4/24 4633739 ثٌؿُ ا

 2017/12/17 قًػ 6 2017/6/18 3248106  شالل زؼىئ ع/الػيهى 4

 2018/1/04 قًػ7.5 2017/5/25 3149067  شالل زؼىئ  /طالع بم الٌلِع 5

بٌ زػُـ 6
أ
 2018/1/13 قًػ 8 2017/5/18 2008823  شالل زؼىئ  /ا

بٌ ِِادش 7
أ
 0 /ا

أ
 2018/2/01 قًػ 9 2017/5/07 2477581  شالل زؼىئ ا

 2018/2/06 قًػ 7 2017/7/11 2762100 ثٌؿُ الؾالم االؿاؿِى لٔا  8

 . /المؾجٙبٞ 9
أ
 2018/2/01 قًػ 9 2017/5/07 9229679 انفاء زعُع ا

 2018/9/12 قًػ 7 2017/2/14 27135614 انفاء زعُع الممػُى الِابانِى الرعُعو 10

 2018/8/23 قًػ 9 2017/11/26 4509742 انفاء زعُع ع/الٌّاُمى 11

 0 /الفًعاء 12
أ
 2018/8/12 قًػ 9 2017/11/15 3412371 ثٌؿُ ا

 ِْوٚػبد مت اٌز١ٍَُ

 زهِى( 86704604)ثٜلٗة  بهزمالٍ

 



 ِْوٚػبد عبهٞ رٕف١ن٘ب

 المجبٍٙ المهمػف الِٙمة الجّاٚعُة اؿم المعرؿة م
 الهًٌثارُض 

 الجّاٚعي
 مٌٕٚ ثهِٗغ  نؾبة الجهِٗغ المجٌُٚ الهًٌثارُض 

 ثفًِبا  %79 2018/12/1 2016/5/12 1048432 288742 1337174  دارش الٙمالِم الجّلِمِة 1

 ثفًِبا  %79 2019/2/15 2017/1/21 2673064.3 3184450 5857514.3 االؿماِِلِة الرعُعو 2

3 
خانٌي بالمرمُ الجّلِمَ ك 

4.5 
 ثفًِبا  %97 ثصت الجؾلِم 2017/8/15 2074789 2338448 4413237

بٌ ِِاد 4
أ
 ثفًِبا  %94 2018/10/31 2017/11/20 2361041 6504607 8865648  /ا

 .ابٌبٜػ المعُ٘   5
أ
 ثفًِبا  %67 2019/1/1 2017/12/23 1189123 1337706 2526829 ا

 . / البعيُىالؾالم  6
أ
رهٍ %37 2019/2/01 2018/3/22 - - 2882344 ا

أ
 يِٜٞ ا

 ثفًِبا  %95 2018/11/1 2018/5/17 1716018 4156067 5872085  / ابٌقلبَ 7

 زهِى( 31754831)ثٜلٗة  بهزمالٍ

 



 
 (  2019/2018) فٞخ أْبءاد 
 

 ثهِٗغ مٌٕٚ  الجهِٗغنؾبى  الهًٌالمجٌُٚثارُض  الجّاٚعي الهًٌثارُض  المجبٍٙ المهمػف الِٙمة الجّاٚعُة اؿم المعرؿة م

رهٍ %14 ٢٠١٩/٠٥/٢١ ٢٠١٩/٠٥/٢١ - - 10323528 المصابة الػؿمِة لٔا  1
أ
 يِٜٞ ا

 م اؿاؿا  .خ %10 ٢٠١٩/٠٧/٢٩ ٢٠١٩/٠٧/٢٩ - - 16030764 االؿماِِلِة الػؿمِة لٔا  2

 0 /الؼيػاء  3
أ
 ع اؿاؿا .خ %12 ٢٠١٩/٠٧/١٤ ٢٠١٩/٠٧/١٤ - - 7693348 ا

ؿاؿا  0خ %8 ٢٠١٩/٠٨/١١ ٢٠١٩/٠٨/١١ - - 8685398 الرِٞ الرعُع رؿمَ لٔا  4
أ
 ع ا

 0 /ِلَ ِبع الًادي 5
أ
ؿاؿا  0خ %8 ٢٠١٩/٠٨/١٢ ٢٠١٩/٠٨/١٢ - - 5018745 ا

أ
 ع ا

 . /ٖايمى الؼيػاء  6
أ
 اشالل %6 ٢٠١٩/٠٨/٢٦ ٢٠١٩/٠٨/٢٦ - - 17975114 ا

 ثرًِؼ مٌُٚ  %3 ٢٠١٩/٠٧/٠٧ ٢٠١٩/٠٧/٠٧ - - 4055824.4 ع/ الٌالِٗة  7

 زهِى( 69782721)ثٜلٗة  بهزمالٍ

 



 ِلاهً ١ٕبٔخ عبهٜ اٌؼًّ

 ًٚاع   الهًٌ المٙػر  المٌٕٚ الِٙمة الجّاٚعُة المعش بالفًػ   ثؾلِم المٌُٚ االمعرؿة  ؿم م
 ش0ق 2018/11/25 %65 961273.6 3 2018/8/26 ع/الٙهًػش قػق  1

%95 109059.75 1.5 2018/9/03 الٗهِى الجرػُبِى الؼراِِى 2  االؿماِِلِة 2018/10/17 

 االؿماِِلِة 2019/1/08 %47 4499468   5 2018/8/09 (13)المرمُ الجّلِمٍ ِمارش  3

 ٖاُع 2018/12/31 %15 1879860.9 3 2018/10/01 ٖهارش الّمعش الؼراِِة 4

 االؿماِِلِة 2019/1/19 %20 2202635.5 4 2018/9/20 الٗهِة الجرػُبِة لجٜهٌ لٌزِا المّلٌما  5

 االؿماِِلِة 2019/2/07 %5 3720860 4 2018/10/08 البها  الًٜػبِة المهاِِة 6

 الجٞ الٜبِػ 2019/1/03 %10 1794769 3 2018/10/04  /ِدما  بم ِٗا   7

شمع ِػابٍ  8
أ
 الجٞ الٜبِػ 2019/1/09 %10 1543261 3 2018/10/09  / ا

 0 / البٔادش  9
أ
 الٙمالِم 2018/12/01 %5 322398 2 2018/10/02 ا

 االؿماِِلِى 2019/1/25 %9 1575112 4 2018/9/26  / ِمػ بم ِبع الّؼُؼ  10

 الٙمالِم 2019/2/03 %10 3122406 4 2018/10/04  / الفِض ؿلِم 11

بٌيِٗلة  12
أ
 ٓػ  الٙهًػو 2019/1/21 %15 1684925 4 2018/9/30  /ا

 زهِى( 23416028)ثٜلٗة  بهزمالٍ

 



لٕ زهًِا  700ملٌِ  ي  21ثبلْ زملة ثٜلٗجًا بجٜلٗة 
أ
الف مجػا مػبّا يثًب٘  10يِلٍ مؾاشة ازمالِة ٚعريا  ا

 
ا

نفـًة الِابانِـة المّػيٖـة بــ 
أ
ٌٝاثؾـٌ"المعارس الِابانِة الممػُة المهايذ الممـػُة ي اال ِلـٍ  يالمبـانٍ" بلـؽ  الج

 مجػا مػبّا 900مؾاشة 

 الجّلِم بالمصاَٖة
 المعرؿة الممػُة الِابانِة باالؿماِِلِة



ِمــــال االنفـــائِة 55بجٜلٗـــة ازمالِـــة ثمــــٞ لهصـــٌ 
أ
لمفـــػيع معرؿــــة المجٗـــٌِٚم الرعُــــعش  ملِـــٌ  زهِــــى ثهِٗـــغ اال

خِدًــا  18يثفــمٞ ِــعد  بــالمرمُ الجّلِمــٍ
أ
ٖمــٞ دراؿــٍ اهــاٖة الــٍ المّامــٞ يالٙاِــا  يؿــٌف ُــجم ثرًِؼيــا يثا

ٝبــػ معرؿــة خانٌُــة شعُدــة 
أ
شــع  يؿــائٞ ثٜهٌلٌزِــا الجّلــِم المجًــٌر ش لجٜــٌ  مهــارش ثّلِمِــة مجٜاملــة يثّــع ا

أ
با

 يمجٜاملة الظعما  يالمػاٖ٘ ُجم انفائًا للٗائـِٙم ِلٍ مؾجٌ  مصاَٖا  الرمًٌرُة

 الجّلِم بالمصاَٖة
باالؿماِِلِة ِـمالمجٌٗٚ ٖهعق معرؿة  



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 ملٕ المصة
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 ِْوٚع ر٠ٛٞو َِزْفٝ االمسبػ١ٍ١خ اٌؼبَ

 اإلمسبػ١ٍ١خ اٌؼبََِزْفٝ 
ؼُــا الــَ زًــاز المظــابػا  الّامــة ٖــَ مــارس مؾجفــٍٗ اؿــهاد  مفــػيع ثًــٌُػ ثــم   2017اإلؿــماِِلِة الّــام مٝػ

 .قًػ 24ملٌِ  زهِى يمعش الجهِٗغ  362بجٜلٗة ٚعريا 



90 

 

 

 ِْوٚع ر٠ٛٞو َِزْفٝ االمسبػ١ٍ١خ اٌؼبَ

 -:رًّْ ادلوؽٍخ االٚيل ٌٍز٠ٛٞو األلَبَ ا٢ر١خ 
 "  الؾٜػ يالؾرم"الدالح بالٜامٞ ماِعا ٚؾمَ العير •
ة ِملِا  ( 1)الدانَ ُفمٞ ِعد العير • ٚؾام الهؾا يالصوانا  يااليٗال –ٖٓػ  اأ
ة ِملِا  ( 1)العير االيل ُفمٞ ِعد •  ٚؾم الّهاُة الٌؿًِة –ٖٓػ
قـّة مـا ِـعا ٓـػف االقـّة المًِّٙـة يالـػنِم  –المّامـٞ  –مـم ٚؾـم االؿـجٙبال % 50 –الـعير االرهـَ ُفـمٞ الرـؼء االداري •

أ
اال

 ماِٝهة 20يشعش الٔؾِٞ الٜلٌي بؾّة  –ِملِا  الًٌارئ  –ياالقّة الّادُة  يالمامٌزػام
 البعريم ُفمٞ المٔؾلة •

 امجبيل اٍوح اٌؼٕب٠خ ػٕب٠خ ١ٍٚٞخ ػٕب٠خ اٝفبي "ِمرتػ"ػٕب٠خ عواػ لٍت  ػٕب٠خ لٍت ػٕب٠خ ِوويح

 ٍو٠و 58 ٍو٠و 15 اٍوح 10 ٍو٠و 11 ٍو٠و 11 ٍو٠و 11

 امجبيل االٍوح البِخ فٕلل١خ ِجزَو٠ٓاٝفبي  كافٍٟ غ١ًَ وٍٛٞ

 ٍو٠و 382 ٍو٠و 40 ؽٚبٔخ 26 ٍو٠و 213 ِبو١ٕخ 85

 ثؼل أزٙبء أػّبي اٌز٠ٛٞو ث١بٔبرٙب وبٌزبيل ادلَزْفٟاٍوح:- 

 % 85االٚيل  َٔجخ اجنبى ادلوؽٍخ 



91 

 

 

 ِْوٚع ر٠ٛٞو َِزْفٝ ٝٛاهة اثٛ ف١ٍفخ

ٝـٛاهة أثـٛ ف١ٍفـخ ِووي٠ـب ايل  َِزْفٟمت إٍبك ِْوٚع ر٠ٛٞو 
 ١ٍِـْٛ 273ثزىٍفـخ لـله٘ب  2017عٙبى ادلقبثواد اٌؼبِخ يف ِـبهً 

 .ّٙو 18ع١ٕٗ ِٚلح اٌزٕف١ن 



92 

 

 

 ِْوٚع ر٠ٛٞو َِزْفٝ ٝٛاهة اثٛ ف١ٍفخ

ِب ِعاد مِاو • ة الٙابوـة لمِـاو الفـػ  يالمـػف  2018/6/25بجارُض للمؾجفٍٗ ثم ثٝػ مم ٚبٞ الفٝػ

 زهِى  472174.5المصَ  بجٜلٗة 

ة الًٜػبـــاء لجٌرُـــع ِـــعد  16ثـــم ارؿـــال مبلـــْ • مصـــٌال  يمـــٌزع يذلـــٛ بجـــارُض ( 3)ملِـــٌ  زهِـــى لفـــٝػ

يشجَ ثارُظى لم ثٌرد المصٌال  شجَ  2018/8/18بجارُض للمؾجفٍٗ ثٌرُع المٌزع يثم  2018/5/22

ِمـــــال ُجؾـــــهٍ 
أ
ـــــة اال ة يادي الهِـــــٞ لجرػب بالٜامـــــٞ ياالنجًـــــاء مـــــم المفـــــػيع  الًٜػيمِٜانِـــــٛلفـــــٝػ

 .م2019/3/27

 ثؼل أزٙبء أػّبي اٌز٠ٛٞو ث١بٔبرٙب وبٌزبيلادلَزْفٝ اٍوح:- 

 امجبيل االٍوح ِؼبًِ اّؼخ كافٍٟ ػٕب٠خ ِوويح

 ٍو٠و 114 ِؼبًِ( 3)ػلك  كٚثٍو -ػبك٠خ  –ِمٞؼ١خ  ٍو٠و 101 ٍو٠و 13

 %90ادلْوٚع َٔجخ اجنبى 



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 ملٕ الؼراِة



 احملٖٛي
   2018ػـــــــــــــــــــــبَ  ِزٍٜٛ أزبط ػبَ ادلٕيهػخ ثبٌفلاْ ادلَبؽٗ

 اردب 17.9 39048 اٌمّؼ

 اردب 4.2 1314 اٌفٛي اٌجٍلٜ

 طن 5.9 18310 ثو١ٍُ

 طن 20 8578 ثٕغو ٍىو

 اردب 12.7 1488 ّؼري

 طن 4.7 3166 ثًٖ

ِب مت ىهاػزٗ ِٓ احملب١ًٕ اٌْز٠ٛخ 

   اٌيهاػٝث١بْ ِب مت ِٓ اجنبىاد ٚأػّبي ثبٌمٞبع 

 ً؛ ا١ٌٖف١خ ِب مت  ىهاػزٗ ِٓ احملب١ٕ- 

 احملٖٛي
 2018ػبَ  ِزٍٜٛ أزبط ػبَ ادلَبؽٗ ادلٕيهػخ ثبٌفلاْ

 أردب 20.5 34462 ١ٕفٝمهٖ 

 اردب 15.7 8320 ٍٛكأٝفٛي 

 اردب  3.2 3576 مسَُ

 طن 3.4 4709.16 ١ٕفٝاهى 

 طن 8.6 179 ثًٖ

 اردب 16.4 331 ١ٍٔٝمهٖ 

 قنطار 6.8 1734.3 لٞٓ



 إٌَخ

 احملٖٛي

 ادلٍُٛ ا١ٌٖفٝ ادلٍُٛ اٌْزٜٛ

 2018ػبَ  2018ػبَ 

 2824.4 10346 اٌّٞبُٝ

 1365 12069 اٌجٞبٌٝ

 1949 4056 اٌفٍفً

 1838.14 3935 ثبمجنبْ

 813 1387 وٍٛخ

 720 1058 ف١به

 332 1947 فب١ٌٕٛب

 3422 - ث١ٞـ ِبئلح

 1395 - ث١ٞـ ٌت

 368 216 وٕزبٌٛة

 110 - مشبَ

  5013 اٌفواٌٚخ

 ِْب مت  ىهاػزٗ ِٓ اخلٚو  ثبٌفلا: 

   اٌيهاػٝث١بْ ِب مت ِٓ اجنبىاد ٚأػّبي ثبٌمٞبع 

 2018ػبَ  اٌؼــــــــــــــــــــــــبَ

 204694.6 ادلَـبؽـــــــٗ ادلٕيهػخ ثبٌفلاْ

 َِبؽخ اٌفبوٙخ ثبحملبفظخ: 

 2018ػبَ  احملٖٛي

 113574 ادلبجنٛ

 57194 ادلٛاحل

 24755.11 اٌي٠زْٛ

 ًثبٌفلاْ اٌفبوَِٙٗبؽٗ اُ٘ زلب١ٕ:- 

 اٌؼبَ
 ٝٓ ن ثبٌلٚاله اٌم١ّٗ ادلٖلهٖاٌى١ّٗ 

 328400076 15390 958   2018 ػبَ

 ث١بْ اٌى١ّبد ادلٖلهٖ ِٓ احملب١ًٕ ٚاخلٚو ٚاٌفبوٙخ ٚإٌجبربد اٌٞج١خ 
 اجملبٚهحٌٍلٚي اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ ِٓ زلبفظخ اإلمسبػ١ٍ١ٗ  ِٚلْ اٌمٕبح ٚاحملبفظبد 



 
 اٌؼبَ

 ِب مل ٠زُ اىاٌزٗ ِب مت  اىاٌزٗ اٌزؼلٜؽبالد 

 ف ٛ ً ػلك ف ٛ ً ػلك ف ٛ ً ػلك
2018 278 20 8 33 98 5 22 4 180 15 10 28 

 اٌزؼل٠بد ػٍٟ االهٗ اٌيهاػ١خ ٚاحلفبٟ ػٍٟ اٌولؼٗ اٌيهاػ١خ:- 

 اٌفٛه٠خ ؽبالد اإلىاٌخ: 

 الّام
 شاال  اإلزالة الٌٗرُة

 ف ط س ِعد

2018 201 23 15 96 

   اٌيهاػٝث١بْ ِب مت ِٓ اجنبىاد ٚأػّبي ثبٌمٞبع 



 رلبي اخللِبد اٌيهاػ١خ :- 

 2018/  3/  8ٚؽ   2017/  10/ 1امجبىل رٛى٠غ األمسلح ادللػّٗ ٔٙبئٟ ٌٍٍُّٛ اٌْزٜٛ ثبٌٞٓ ِٓ : األمسلح 

 الػلِع المجبَٙ مٌزع الٌارد الػلِع الؾاب٘

 نجػا  ٌُرُا نجػا  ٌُرُا نجػا  ٌُرُا نجػا  ٌُرُا

5811.55 3125.1 22025 22185 23557.35 22237.2 4279.2 3072.9 

 2018/  9/ 16ٚؽ   2018/  3/  9ِٓ امجبىل رٛى٠غ األمسلح ادللػّٗ ٌٍٍُّٛ ا١ٌٖفٝ ثبٌٞٓ : األمسلح 

 الػلِع المجبَٙ مٌزع الٌارد الػلِع الؾاب٘

 نجػا  ٌُرُا نجػا  ٌُرُا نجػا  ٌُرُا نجػا  ٌُرُا

4279.2 3072.9 19545.65 19036.5 19832.15 18176.9 3992.7 3932.5 

 2018/9/30ؽ   2018/9/17ثلا٠خ  رٛى٠غ األمسلح ادللػّٗ ٌٍٍُّٛ اٌْزٛٞ ثبٌٞٓ ِٓ  : األمسلح 
 الػلِع المجبَٙ مٌزع الٌارد الػلِع الؾاب٘

 نجػا  ٌُرُا نجػا  ٌُرُا نجػا  ٌُرُا نجػا  ٌُرُا

3992.7 3932.5 1400 1060 516.35 333.050 4876.35 4659.45 

   اٌيهاػٝث١بْ ِب مت ِٓ اجنبىاد ٚأػّبي ثبٌمٞبع 



احل١بىح االٌىرت١ٔٚخ 

 

 المصاَٖة

 

 ازمالَ ِعد الصائؼُم
 ازمالَ ما ثم  ثؾرِٞ البِانا  الؾلِمة إلدارش المفػيع

 االؿماِِلِة

 زملة اؿجمالح الالح ائـجما   زملة اؿجمالح الالح ائـجما  

39381 5553 11857 56791 24904 3588 1694 301846 

   اٌيهاػٝث١بْ ِب مت ِٓ اجنبىاد ٚأػّبي ثبٌمٞبع 



 2017اٌلٚاعٓ ػبَ  -: احل١ٛأٝ اإلٔزبط   

ٌع الهفاط  الّاملىِعد الّهابػ  ن
 الّٗلٍاإلنجاج 

 بِن العزاج

زهبٍثؾمِم  بعار  
أ
 - 12108437 412 ا

 234250900 1214588 121 بِن مائعو

ٗو١ّخ األٌجبْ ادلٕزغٗ ثبٌٞٓ ػٍٝ َِزٜٛ احملبفظ 

 ازمالَ ٝمِى اللبم ٝمِى اللبم المهجرى مم الرامٌس ِعد الرامٌس ٝمِى اللبم المهجرى مم االبٙار ِعد االبٙار الّام

2018 10417 20237 6244 13167 33404 

ٗو١ّخ اٌٍؾُ ادلٕزغٗ ثبٌٞٓ ػٍٝ َِزٜٛ احملبفظ 

 ٝمِة االبٙار ِعد االبٙار ِام
ِعد 

 الرامٌس

ٝمِة 

 الرامٌس
 ِعد االٓهام

ٝمِة 

 االٓهام
 ِعد الماِؼ

ٝمِة 

 الماِؼ

ِعد 

 الرمال

ٝمِة 

 الرمال

 ازمالٍ

ِعد 

 الػؤؤس

االزمالَ 

 بالًم

2017 22334 8144 9120 4517 27428 345 38064 344 1654 250 98600 13600 

   اٌيهاػٝث١بْ ِب مت ِٓ اجنبىاد ٚأػّبي ثبٌمٞبع 



 وبٌزبىل ربهخيٗ ٚاٌج١بٔبد  ؽزٟ 2017/  8/  8ِٓ  اثزلاء:  اٌجزٍٛاؽ١بء ِْوٚع:- 

 المـــػاٝـــــــؼ
ثم مّاُهاثًا مم  الجٍالصاال  

 المفػيع
أ
 بعا

 ِعد الػؤيس للمؾجٗعُم

 ِعد المهجِّٗم

 الغُم ثم المػف لًم
 المبالْ ازمالٍ

 مم بعاُة المفػيع
 ِعد الػؤيس  للمهجِّٗم

 الغُم ثم المػف لًم

 ملٌِ  زهِى 11 79 1093 2863 224 الرملى

   اٌيهاػٝث١بْ ِب مت ِٓ اجنبىاد ٚأػّبي ثبٌمٞبع 



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 الّالٍالجّلِم 



 ربه٠ـ اٌجلء إٌٙٛربه٠ـ 
اٌم١ّخ ادلب١ٌخ 

 اٌزمل٠و٠خ/اٌزؼبلل٠خ
 اٍُ ادلْوٚع ٕٚف ادلْوٚع

 ِجٕٟ ِؼبًِ ثْوٞ اهثغ اكٚاه+ ثلهَٚ  19000000 2003/1 2018/1

2020/3 2018/3 48213236 
اجليء + ِلهط  2

 ثبهرفبعاالٍٜٚ 

 أكٚاه 3  

و١ٍخ  –ٝبٌت  650ِلهط 
 اٌزغبهح

 اِزلاك اٌؼٕب٠خ ادلوويح كٚه٠ٓ 15450000 2016/4 2018/4

2018/5 2016/5  21000000 
اجليء االًٚ + ِلهط 2

+ ثبهرفبع اهثغ اكٚاه
 أكٚاه 4ادلٖٕغ 

ٝبٌت ٝت  650ِلهعبد 
 ػ١بكاد+إٍبْ 

2020/3 2018/3  48213236 
اجليء + ِلهط  2

 ثبهرفبعاالٍٜٚ 

  أكٚاه 3  

ٝبٌت و١ٍخ ا٢كاة 650ِلهط 
 (1)هلُ 

2020/3 2018/3 48213236 
اجليء + ِلهط  2

 ثبهرفبعاالٍٜٚ 

 أكٚاه 3  

 (2)هلُ  650ِلهط و١ٍخ ا٢كاة

 2022َرٕف١ن٘ب ؽ   اجلبهٜادلْوٚػبد ث١بْ 



 ربه٠ـ اٌجلء إٌٙٛربه٠ـ 
اٌم١ّخ ادلب١ٌخ 

 اٌزمل٠و٠خ/اٌزؼبلل٠خ
 اٍُ ادلْوٚع ٕٚف ادلْوٚع

 ِجٕٟ ِؼبًِ ثْوٞ اهثغ اكٚاه+ ثلهَٚ  19000000 2003/1 15/1/2018

2020/3 2018/3 48213236 
اجليء االٍٜٚ + ِلهط  2

 أكٚاه 3  ثبهرفبع

و١ٍخ  –ٝبٌت  650ِلهط 
 اٌزغبهح

 اِزلاك اٌؼٕب٠خ ادلوويح كٚه٠ٓ 15450000 2016/4 2018/4

 2018/5 2016/5 21000000 

اجليء االًٚ + ِلهط 2
 4ادلٖٕغ + ثبهرفبع اهثغ اكٚاه
 أكٚاه

ٝبٌت ٝت  650ِلهعبد 
 ػ١بكاد+إٍبْ 

2020/3 2018/3  48213236 
اجليء االٍٜٚ + ِلهط  2

 أكٚاه 3  ثبهرفبع

ٝبٌت و١ٍخ ا٢كاة 650ِلهط 
 (1)هلُ 

2020/3 2018/3 48213236 
اجليء االٍٜٚ + ِلهط  2

 أكٚاه 3  ثبهرفبع
 (2)هلُ  650ِلهط و١ٍخ ا٢كاة

 2022َرٕف١ن٘ب ؽ   اجلبهٜادلْوٚػبد ث١بْ 



 اؿم المفػيع الجٙعُػُة/الِٙمة المالِة الجّاٚعُة ثارُض البعء

 شمام  الؾباشة -ٝلِة الجػبِة الػُاهِة  5000000  2018

 يالب 250ٝلِة الجمػُن معرج  35000000 2018

 مػشلة خانِة –الؾمَٜ  اإلؿجؼراعٝلِة  48000000 2018

لؾم  35000000 2018
أ
 يالب 250معرج  –ٝلِة اال

 ِٓ 2018/  7/ 1ث١بْ ادلْوٚػبد ادلقٜٞ ٌزٕف١ن٘ب 

 مت االٔزٙبء ِٓ  رٕف١ن٘ب اٌ ث١بْ ادلْوٚػبد 

 اؿم المفػيع يلٕ المفػيع الجٙعُػُة/الِٙمة المالِة الجّاٚعُة ثارُض البعء الهًٌثارُض 

دياراربُ + بعريم  7212000 2014 2016
أ
 اداري ٝلِة ثػبِى ا

 يالب 250 الجػبِىمعرزا  ٝلِة  ديرُم+ بعريم  15272000 2015 2016

دا   ديرُم+بعريم  15272000 2015 2016
 
 يالب 250معرزا  ٝلِة ا

 مبهَ ممهُ الّلٕ دير ياشع 3987089 2014 2018

 مبهَ مرمُ المِعلِا  لِعلِة يملص٘  داري 2+اديُةمظؼ    1745869 2017 2018

 مّمٞ يرش ٝلِة الًهعؿة ديرياشع 12623455 2015 2017

ديارِعد طمؽ  15000000 2016 2018
أ
دا  ا

 
 مبهَ اداري ٝلِة اال

رض+ِلٌيشاؿبا  ديُم + اثماال  24000000 2005 2018
أ
  دارش الرامّة ا



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 يالهٙٞ البػ   يالٜبار  الًِرة الّامة للًػق 
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 وُ 54  -:ٝــــــٛي اٌٞــــــــو٠ك
 َ 12.5    -:ػــــوٗ اٌٞو٠ــك  

  ع١ٕٗ 57،559،625  -:ل١ّـخ اٌزؼبلــــــــــــــل 
    2010/4/20   -:ربه٠ـ اٌزؼبلــــــــــــل 
 227،375،282.73   -:اٌم١ّٗ اٌفؼ١ٍخ ٌألػّبي
 2010/6/20    -:ربه٠ـ اٍزالَ ادلٛلـغ 

           2018/7/24  -:ٔٙٛ اٌؼّـــــــــً ربه٠ـ
 ّٙو 97    -:ِـــــلح ادلْــــــــوٚع
 % 102.13    -:َٔجخ ادللح ادلٕم١ٚخ 

 %   32.57 -:َٔجخ اٌزٕف١ن احلب١ٌخ      
 %27.99  -:َٔجخ اٌزٕف١ن اٌَبثمخ      

 وُ 54ثٞٛي ؽٛايل  أثٛاٌى١َِٛذ / رم٠ٛخ ٚ رغ١ٞخ ٝو٠ك اٌْٜ  اٍزىّبي: اٍُ ادلْوٚع 

 رٕف١ن٘ب اجلبهٜادلْوٚػبد ث١بْ 
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 وُ 30  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 11َ  -:اٌٞو٠ــك ػـــوٗ 

   وٛثوٞ(   3)  ػلك   :  األػّبي اٌٖٕبػ١ــــخ 
  ع١ٕٗ 49،263،217    -:ل١ّـخ اٌزؼبلــــــــــــــل 
    2010/1/27   -:ربه٠ـ اٌزؼبلــــــــــــل 
 117،829،008   -:اٌم١ّٗ اٌفؼ١ٍخ ٌألػّبي
 2010/3/1    -:ربه٠ـ اٍزالَ ادلٛلـغ 

           2017/9/27  -:ٔٙٛ اٌؼّـــــــــً ربه٠ـ
 ّٙو 60.86    -:ِـــــلح ادلْــــــــوٚع
 % 113.12    -:َٔجخ ادللح ادلٕم١ٚخ 

 %   85.6 -:َٔجخ اٌزٕف١ن احلب١ٌخ      
 %85.6  -:َٔجخ اٌزٕف١ن اٌَبثمخ      

 اٌٖبحل١خ/  اٌمٕٞوح : اٍُ ادلْوٚع 

 رٕف١ن٘ب اجلبهٜادلْوٚػبد ث١بْ 
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 وُ  20  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 11.5َ    -:اٌٞو٠ــك ػــــوٗ 

  ع١ٕٗ 34،969،106.5   -:ل١ّـخ اٌزؼبلــــــــــــــل 
    2017/2/15    -:ربه٠ـ اٌزؼبلــــــــــــل 
  ع١ٕٗ 34،969،106.5   -:اٌم١ّٗ اٌفؼ١ٍخ ٌألػّبي
 2017/3/20    -:ربه٠ـ اٍزالَ ادلٛلـغ 

           2018/12/19  -:ٔٙٛ اٌؼّـــــــــً ربه٠ـ
 ّٙو 21    -:ِـــــلح ادلْــــــــوٚع
 % 86.7    -:َٔجخ ادللح ادلٕم١ٚخ 

 %   10.01 -:َٔجخ اٌزٕف١ن احلب١ٌخ      
 %8.89  -:َٔجخ اٌزٕف١ن اٌَبثمخ      

 اٌمب٘وح اٌمٖبٕني 85رم٠ٛخ ٚرغ١ٞخ ٝو٠ك وُ : اٍُ ادلْوٚع 

 رٕف١ن٘ب اجلبهٜادلْوٚػبد ث١بْ 
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 وُ 44  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 45َ    -:اٌٞو٠ــك ػــــوٗ 

  ع١ٕٗ 75،000   -:ل١ّـخ اٌزؼبلــــــــــــــل 
    2017/7/27   -:ربه٠ـ اٌزؼبلــــــــــــل 
  ع١ٕٗ 495،000   -:اٌم١ّٗ اٌفؼ١ٍخ ٌألػّبي
 2017/7/27     -:ربه٠ـ اٍزالَ ادلٛلـغ 

           2018/1/26  -:ٔٙٛ اٌؼّـــــــــً ربه٠ـ
 أّٙو 6    -:ِـــــلح ادلْــــــــوٚع
 % 232.24    -:َٔجخ ادللح ادلٕم١ٚخ 

 %  99 -:َٔجخ اٌزٕف١ن احلب١ٌخ      
 %77  -:َٔجخ اٌزٕف١ن اٌَبثمخ      

 اإلمسبػ١ٍ١خ / اخللِبد االٍزْبه٠خ دلْوٚع أػّبي اٌز١ُّٖ ثٞو٠ك ا٠ٌٌَٛ : اٍُ ادلْوٚع
 كافً ِل٠ٕخ فب٠ل

 رٕف١ن٘ب اجلبهٜادلْوٚػبد ث١بْ 
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 وُ 30  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 9َ    -:اٌٞو٠ــك ػـــوٗ 

  ع١ٕٗ 13،799،000   -:ل١ّـخ اٌزؼبلــــــــــــــل 
    2017/8/28   -:ربه٠ـ اٌزؼبلــــــــــــل 
  ع١ٕٗ 13،799،000   -:اٌم١ّٗ اٌفؼ١ٍخ ٌألػّبي
 2018/1/8    -:ربه٠ـ اٍزالَ ادلٛلـغ 

           2019/1/8  -:ٔٙٛ اٌؼّـــــــــً ربه٠ـ
 ّٙو 12    -:ِـــــلح ادلْــــــــوٚع
 % 71.23    -:َٔجخ ادللح ادلٕم١ٚخ 

 %  9.15 -:َٔجخ اٌزٕف١ن احلب١ٌخ      
 %  7.52 -:َٔجخ اٌزٕف١ن اٌَبثمخ      

 اٌؼجبٍخ/ ٌزبِني ٝو٠ك اإلمسبػ١ٍ١خ فوٍب١ٔخ أْبء ؽٛاعي : اٍُ ادلْوٚع 

 رٕف١ن٘ب اجلبهٜادلْوٚػبد ث١بْ 
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 و30ُ  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 9َ    -:اٌٞو٠ــك ػــــوٗ 

  ع١ٕٗ 13،799،000   -:ل١ّـخ اٌزؼبلــــــــــــــل 
    2017/8/28   -:ربه٠ـ اٌزؼبلــــــــــــل 
  ع١ٕٗ 13،799،000   -:اٌم١ّٗ اٌفؼ١ٍخ ٌألػّبي
 2018/1/8    -:ربه٠ـ اٍزالَ ادلٛلـغ 

           2019/1/8  -:ٔٙٛ اٌؼّـــــــــً ربه٠ـ
 ّٙو 12    -:ِـــــلح ادلْــــــــوٚع
 % 71.23    -:َٔجخ ادللح ادلٕم١ٚخ 

 %  0.00 -:َٔجخ اٌزٕف١ن احلب١ٌخ      
   -:َٔجخ اٌزٕف١ن اٌَبثمخ      

 أػّبي ربِني ٍالِخ ادلوٚه: اٍُ ادلْوٚع 

 رٕف١ن٘ب اجلبهٜادلْوٚػبد ث١بْ 
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 ادلْوٚػبد ادللهعخ خبٞخ اذل١ئخ
 ع١ٕفخ/ فب٠ل / اإلمسبػ١ٍ١خ 

  وُ           47  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 ِرت 60   -:ػــــوٗ اٌٞو٠ــك االمجبيل 

  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ  400   -:اٌم١ّـخ ادلزٛلؼخ 
 :االػّبي ادلمرتؽخ 

 رٍٛؼخ ٚ ر٠ٛٞو اإلىكٚاط احلبيل ثؼل ٔٙٛ اٌلهاٍبد اإلٍزْبه٠خ ٌٗ*  
 ِوؽٍزنيعبهٞ أػّبي اٌٞوػ ػٍٝ *   

 (احلوثٝ 36)اثٛمحبك/ اإلمسبػ١ٍ١خ 
  وُ           40  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 

 ِرت11.5   -:ػــــوٗ اٌٞو٠ــك االمجبيل 
 ع١ٕٗ 800،000،000   -:اٌم١ّـخ ادلزٛلؼخ 

 :االػّبي ادلمرتؽخ 
(  ١ٔٛ٠ٛ  30زلٛه ) اىكٚاط اٌٞو٠ك احلبىل ٌوثٜ ادلْوٚع اٌمِٛٝ *  

 دبؾبفظخ االمسبػ١ٍ١خ
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 اٌمٕٞوح غوة اٌٖبحل١خ 

  وُ           16  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 ِرت 10   -:ػــــوٗ اٌٞو٠ــك االمجبيل 

 ع١ٕٗ 120،000،000    -:اٌم١ّـخ ادلزٛلؼخ 
 :االػّبي ادلمرتؽخ 

 هفغ وفبءح ٚرم٠ٛخ االذببح اٌمل٠ُ *  

 ادلْوٚػبد ادللهعخ خبٞخ اذل١ئخ

  وُ           28  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 َ   35& ِرت اٍفٍذ   11.5   -:ػــــوٗ اٌٞو٠ــك االمجبيل 

 ع١ٕٗ 300،000،000   -:اٌم١ّـخ ادلزٛلؼخ 
 :االػّبي ادلمرتؽخ 

 (١ٔٛ٠ٛ  30زلٛه ) اىكٚاط اٌٞو٠ك احلبىل ٌوثٜ ادلْوٚع اٌمِٛٝ *  
 مت ربل٠ل ادلَبؽٝ دلَبه اٌٞو٠ك ٚمت اٍزٖلاه لواه اٌوِٕفؼخ اٌؼبِخ* 

 2018ٌَٕخ  1938ثمواه رلٌٍ اٌٛىهاء                   

 ْاٌٖبحل١خ / اىكٚاط ٝو٠ك اٌفوكا 
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 اٌؼجبٍخ/ االمسبػ١ٍ١خ 

  وُ           52  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 ِرت 7.5   -:ػــــوٗ اٌٞو٠ــك االمجبيل 

 ع١ٕٗ 650،000،000   -:اٌم١ّـخ ادلزٛلؼخ 
 :االػّبي ادلمرتؽخ 

 اذببٖؽبهح ٌىً  2رٍٛؼخ االىكٚاط احلبىل ثبٙبفخ ػلك *  

 ادلْوٚػبد ادللهعخ خبٞخ اذل١ئخ

ٍْٕٚخ اٌفوكا 

  وُ           7  -:اٌٞــــــــو٠كٝــــــٛي 
 ِرت 7.5   -:ػــــوٗ اٌٞو٠ــك االمجبيل 

 ع١ٕٗ 35،000،000   -:اٌم١ّـخ ادلزٛلؼخ 
 :االػّبي ادلمرتؽخ 

 ِرت 12.5هفغ وفبءح ٚرٍٛؼخ اٌٞو٠ك احلبىل اىل *  



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 معُػُة الًػق يالهٙٞ

 



 اٌم١ّخ اٌزؼبلل٠خ أٍُ ادلْوٚع َ
اٌجلء ربه٠ـ 

 ادلْوٚع

 إٌٙٛربه٠ـ 
  اٌزؼبللٜ

 إٌٙٛربه٠ـ 
 ادلزٛلغ

َٔجٗ 
 االجنبى

 اٌزٕف١نٜادلٛلف 

 ادلبىلاٌؼبَ ٔٙب٠خ  مل ٠زُ اٌجلء  2000000 ػجلاهلل إٌل٠ُ ثبٌجالٍخ  1
مت اٌٞوػ ٚاٌؼوٗ 

 ػٍٝ ِفٛٗ اٌلٌٚخ

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 710000 رؼل٠ً ِوٚهٜ ثبٌزغبهٜ 2
مت اٌٞوػ ٚاٌؼوٗ 

 ػٍٝ ِفٛٗ اٌلٌٚخ

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ    مل ٠زُ اٌجلء  1290000 ّٛاهع حبٝ صبٌش 3
مت اٌٞوػ ٚاٌؼوٗ 
 ػٍٝ ِفٛٗ اٌلٌٚخ

 2019/1 2019/1 8/10/2018 800000 اٌْبهع االث١٘ 4
مت ر١ٍَُ ادلٛلغ 
 ٍٚٛف ٠جلء اٌؼًّ

 مت فوُ ٝجمخ أٍبً  %41 2019/1 2019/1 4/10/2018 800000 ٝو٠ك أثٛ ١ٕ٘ىخ 5

 مت فوُ ٝجمخ اٍبً %64 2019/1 2019/1 3/10/2018 1000000 1-ٝو٠ك اٌٚجؼ١خ  6

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 800000 2-ٝو٠ك اٌٚجؼ١خ  7
مت اٌٞوػ ٚاٌؼوٗ 
 ػٍٝ ِفٛٗ اٌلٌٚخ 

 مل ٠زُ اٌٞوػ غري ِؼٍَٛ مل ٠زُ اٌٞوػ 800000 اٌجٛهٍؼ١ل٠خٝو٠ك اٌرتػخ  8

 ث١بْ ِْوٚػبد اخلٞخ االٍزضّبه٠خ



 أٍُ ادلْوٚع َ
اٌم١ّخ 
 اٌزؼبلل٠خ

  اٌجلءربه٠ـ 
 ادلْوٚع

 إٌٙٛربه٠ـ 
 ادلزٛلغ

 اٌزٕف١نٜادلٛلف 

 مل مت اٌٞوػ  غري ِؼٍَٛ   مل ٠زُ اٌٞوػ 1500000   2ٝوق ثمو٠خ احلغبى ن 9

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 900000 ٝوق دبل٠ٕخ فب٠ل 10
مت اٌٞوػ ٚاٌؼوٗ ػٍٝ 

 ِفٛٗ اٌلٌٚخ

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء  600000 فٕبهح ادلٞبفٝٝو٠ك  11
مت اٌٞوػ ٚعبهٜ اٌجذ 

 اٌفٕٟ

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 800000 ٍواث١َٛٝو٠ك ثمو٠خ  12
مت اٌٞوػ ٚاٌؼوٗ ػٍٝ 

 ِفٛٗ اٌلٌٚخ

13 
ٝوق اثٛ ٍٍٞبْ ٠ٌٛ٘ٚ 

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 1100000   ٍواث١َٛ
مت اٌٞوػ ٚاٌؼوٗ ػٍٝ 

 ِفٛٗ اٌلٌٚخ

 ث١بْ ِْوٚػبد اخلٞخ االٍزضّبه٠خ



َ 
  

 ادلْوٚعأٍُ 
اٌم١ّخ 
  اٌزؼبلل٠خ

 ربه٠ـ ثلء ادلْوٚع

ربه٠ـ 
  إٌٙٛ
 اٌزؼبللٜ

 إٌٙٛ ربهؿ
 ادلزٛلغ فؼ١ٍبً 

َٔجخ 
 األجنبى

 اٌزٕف١نٜادلٛلف 

 مت فوُ ٝجمخ األٍبً %31 2019/1 2019/1 2018/9 2000000 ِل٠ٕخ اٌمٕٞوح غوة  14

15 
ّوق ،  14اجلجبٍبد ، 

 اخللِبد 
 مت فوُ ٝجمخ األٍبً 34% 2019/3 2019/2 2018/9 1950000

 2018/12 2018/12 2018/9 1200000 لو٠خ اٌج١ب١ٙخ  16
عبهٜ رٛه٠ل ٝجمخ 

 األٍبً

 مت فوُ ٝجمخ األٍبً %42 2019/1 2019/1 2018/10 1000000 أثٛ ٝف١ٍخ 17

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 250000 اخللِبد األٍب١ٍخ 18
عبهٜ ر١ٍَُ ادلٛلغ 

 ٌٍّمبٚي

 2018/12 2018/12 2018/10 400000 أثٛ ػبِٛك 19
ٝجمخ  رٛه٠ظعبهٜ 

 األٍبً 

 مت فوُ ٝجمخ األٍبً %50 2018/12 2018/12 2018/10 300000  اٌوٚٙٗ 20

 مت فوُ ٝجمخ األٍبً ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ  اٌجلء  800000 اٌؼجٛه أ ، ة  21

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء  50000 ذب١ًّ ١ِلاْ األثٞبي  22
عبهٜ اٌٞوػ ٚاٌجذ 

 اٌفىن

23 
ِوٍٝ +  أٍىٕلههٚٗ 

 غبىل 
 مت فوُ ٝجمخ األٍبً 46% 2019/1 2019/1 2018/10 1500000

 24/10/2018مت اٌٞوػ  ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء  550000 اٌمج١ٍخ  ا١ٌَٛهح 24

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء   500000 اٌٛإف١خ اٌؼٞبهح 25
مت اٌؼوٗ ػٍٝ ِفٛٗ 

 اٌلٌٚخ

 مت فوُ ٝجمخ األٍبً %50 2018/11 2018/11 2018/10 400000 ِلهٍخ آي عو٠و 26

 ث١بْ ِْوٚػبد اخلٞخ االٍزضّبه٠خ



 ادلْوٚعأٍُ  َ
اٌم١ّخ 
  اٌزؼبلل٠خ

ربه٠ـ ثلء 
 ادلْوٚع

  إٌٙٛربه٠ـ 
 اٌزؼبللٜ

 األجنبىَٔجخ  إٌٙٛـ ٠ربه
ادلٛلف 
 اٌزٕف١نٜ

27 
ِلهٍخ أثٛ 
 اخل١ٞبْ 

مت فوُ ٝجمخ  % 43 2018/12 2018/12 2018/10 400000
 األٍبً

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 400000  2/ اٌفٛىل  28
عبهٜ اعواءاد 
 اٌرت١ٍخ

مت فوُ ٝجمخ  %34 2018/12 2018/12 2018/10 300000 أثٛ غبًل  29
 األٍبً

مت ٔٙٛ األػّبي  %100 2018/12 2018/11 2018/10 400000 هٚٗ هىق اهلل  30
 ثبٌىبًِ

31 
ِل٠ٕخ اٌمٖبٕني 
 اجلل٠لح 

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 2750000
عبهٜ اٌفزؼ 
 ادلبىل

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 800000 أَ ػياَ  32
عبهٜ اٌفزؼ 
 ادلبىل

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 750000 اٌٛاكٜ األفٚو  33
عبهٜ اٌفزؼ 
 ادلبىل

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 750000 اٌْوٚق  34
عبهٜ اٌفزؼ 
 ادلبىل

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 275000 ِؼل٠خ  ١ٕ4بٔخ  35
عبهٜ اعواءاد 

 اٌجذ

 ادلبىلٔٙب٠خ اٌؼبَ  مل ٠زُ اٌجلء 275000 ِؼل٠خ  ١ٕ4بٔخ  36
عبهٜ اعواءاد 

 اٌجذ

   % 13,6       31100000 األعـــــّبىل 

 ث١بْ ِْوٚػبد اخلٞخ االٍزضّبه٠خ



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 ملٕ الفبا  يالػُاهة

 



 109 ػلك ِواوي اٌْجبة 

 38 ػلك األٔل٠خ

 47 ػلك اٌٍغبْ

 19 األرببكادِٕبٝك 

 9 اذل١ئبد إٌٛػ١خ

ث١بْ ثبذل١ئبد اٌْجبث١خ ٚاٌو٠ب١ٙخ 
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 اٌؼلك ٔٛع ادلٍؼت  

 5 ( ٕٕبػٝجن١ً )  لبٍِٔٛٔٝؼت ووح للَ  1
 34 ( ٝج١ؼٝجن١ً )  لبٍِٔٛٔٝؼت ووح للَ  2
 12 ( رواثٝ)  لبٍِٔٛٔٝؼت ووح للَ  3
 102 ( ٕٙبػٝجن١ً )   مخبٍٍِٝؼت  4
 6 رله٠ىبٍِؼت  5
 5 صالصٍِٝؼت  6
 9 أوٍري٠هِالػت  7
 17 ِالػت ِفزٛؽخ فبهط ِواوي اٌْجبة 8

 اٌْجبةث١بْ ثبدلالػت دبواوي 



ِىزت األؽز١بعبد اخلبٕخ 

ؽٍٖذ زلبفظخ االمسبػ١ٍ١خ ػٍٝ ادلووي اٌضبٌش ػٍٝ َِزٜٛ اجلّٙٛه٠خ فٝ 
 كٚهٜ ِواوي اٌْجبة ٌٍّؼبلني

 .مفػيع مػاٝؼ ثهمِة الٗهٌ  ي االبعاع لغي  االشجِازا  الظالة (  1) 
ؼ  100 -:المؾجهِٗعُم اِعاد   .قا  يٖجاش  مم ذي  االشجِازا  الظالة  لٜٞ مٝػ

 (ٝفاٖة  –خٙاِٖة  –ٖهِة  –رُاهِة ) االنفًة الجٍ ثهٗع 
 .مفػيع الصلم الممػ  (  2) 

ِة  –الؾمِّة  –البمػُة  –الغيهِة ) مفػيع ٖهٍ ُّجمع ِلٍ ٝٞ االِاٚا    .مرالى ٍٖٝال ( الصٝػ
 الّؼف  –الٔهاء  –المؾػح  –الفّػ  =االِاٚة البمػُة 
 ِػض رُاهٍ  –مؾػح  =االِاٚة الؾمِّة 
ِة   ٓهاء  –مؾػح  =االِاٚة الصٝػ

 اؿٜـجـ  =الغيهِة االِاٚة 
 .ي ٚع شٙٙت المصاَٖة الّعُع مم المػاٝؼ االيلٍ ٍٖ المؾاُٙا  
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 األْٔٞخ اٌْجبث١خ ٚاٌو٠ب١ٙخ



 اٌزٕف١ن ِىبْ  ػلك إٌبعؾني ػلك اٌلاهٍني ػلك اٌفٖٛي

 ادلٕبٍجبد ه ٚكٚ  -اٌْجبةِواوي  2146 2630 887

 (ِْوٚع ادلٖو٠ْٛ ٠زؼٍّْٛ)   زلٛ األ١ِخ 
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 َّٛؼبه ّبهن ٚٔظفربذ     رٞٛػ٠ٝ 

 2018/10/13َ   -:اٌزٕف١ن ربه٠ـ 
 ّبة ٚفزبح 500   -:ػلك ادلَزف١ل٠ٓ 
 األكاه٠خ ػٍٝ َِزٜٛ احملبفظخادلواوي     -:ِىبْ اٌزٕف١ن 

   -:اذللف ِٓ ادلْوٚع 
أٍزضّبه ٝبلبد اٌْجبة ثٖٛهح اجيبث١خ فٝ ِْوٚع خيلَ رلزّؼُٙ ٚدبب ٠لػُ  -1

 اٌم١ُ ا١ٌٕٝٛخ فٝ ٔفٍُٛٙ 
 رلػ١ُ ل١ُ اٌزٞٛع فٝ ٔفًٛ اٌْجبة دبب ٠ؼٛك ػٍٝ ادللْ اٌ  ٠ٕزّْٛ ا١ٌٙب -2
 ِْبهوخ اٌْجبة فٝ ؽً اٌمٚب٠ب اٌ  رٛاعخ اجملزّغ -3

 رزّٚٓ احلٍّخ 
ذب١ًّ  -  اٌج١َٞخ األٔبهحك٘بٔبد ٚرٛفري أكٚاد أػّبي  -  ٚادلقٍفبدهفغ اٌمّبِخ 
 124 ثبحملبفظخألؽل ادل١بك٠ٓ 



 ادلْوٚع 
 االػزّبك 

 ادللهط ثبخلٞخ 

 ادلزبػ ِٓ 

 اٌجٕه
 اٌج١ــــــــــــــــــبْ 

نعُة رُاهِة 
أ
 -:اؿجٜمال ا

 انفاء مٙػ ادا  زعُع لهاد  مهفِة الفًعاء 

  

850 

  

-- 

ؼ  الهاد انفاء مٙػ ادار  مم ديرُم لٜٞ مم  يمٝػ

 الفبا 
 -:انفاء مػاٝؼ قبا  نمٌذزِة 

بٌطلِٗة 
أ
ؼ قبا  ا  انفاء مٙػ ادار  زعُع لمٝػ

1000 -- 

زمالٍ
أ
ؿجدمارُةالظًة  ا

أ
 (ملٌِ  يخمانمائة يطمؾٌ  الٕ زهِة )  --- 1850 اال

 ْاإلٙبف١خٚ االٍزضّبه٠خثبدلٛلف ادلبىل ٚاٌزٕف١نٜ دلْوٚػبد اخلٞخ ث١ب 
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 ادلْوٚع
االػزّبك 
 ثبدلٛاىٔخ

 اٌج١بْ ادلٕٖوف

1 
ؼ قبا  المصؾمة الٙعُمة ٖػع   نفاء المٙػ اإلداري لمٝػ

 الٙمالِم
 المصاٌٖالّػض ِلٍ مّالٍ الٌزُػ زار   - 1000

ؼ قبا  المؾجٙبٞ 2 ؿجٜمال المٙػ االدار  لمٝػ
أ
 الّملِة طجامٍمؾجصٙا  المٙايل ِم ِٚمة  - 65 ا

ِمال 3
أ
شجِايٍ ا

أ
دارش نمٌاٖٙةالمػف  ال  الُجم - 750 ا

أ
ؼُة  اال  المٝػ

 
 للمهفا

زمالٍ
أ
هاِٖةالظًة  ا

أ
 - 1815 اال

زمالٍ
أ
ؿجدمارُةالظًة  ا

أ
هاِٖة اال

أ
 - 3665 ياال

 أٚال اخلٞخ االٍزضّبه٠خ

 صب١ٔب اخلٞخ اإلٙبف١خ



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 ملٕ اإلؿٜا  



 ادلٕؾخ اإلِبهار١خ
 االزجماَِ االؿٜا  همم يشعش 2808  نفاء•

 (  ماراثِة مهصة )

 المؾلصة للٌٙا  الًهعؿِة الًِرة ثهِٗغ

م ِمارا  9 ِعد)
أ
 42 ِعد – بالٙمالِم ِؼام با

بٌ ِمارش 40 ِعد – بٗاُع ِمارش
أ
  ِعد – ًٌِش ا

 ِمارش 32 ِعد – الٜبِػ بالجٞ بالًّعش ِمارش 20

 ( قػق  بالٙهًػش

 ادلوؽٍخ اٌضب١ٔخ
يشعش بمعُهة المؾجٙبٞ  480اؿجٜمال •

 (  ِمارش 20ِعد )

ة المٙايلٌ  الّػ   ثهِٗغ قٝػ

 ادلوؽٍخ اٌؼبعٍخ
 مم بالؾماِٝم ِمارش 61 ثصٌُٞ•

 اإلؿٜا  مفػيع  لٍ الٌٙمَ المفػيع

 طِػي  ِمارش 22 ِعد ) االزجماَِ

 لبِب مػاد ِمارش 10 ِعد – نمػهللا

  ِعد – الرهعي ؿّع ِمارش 9 ِعد –

 ( الرهعي ؿّع ِمارش 20

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ



ِْوٚػبد ادلوؽٍخ اٌؼبعٍخ 

  .االزجماَِ اإلؿٜا  مفػيع  لٍ الٌٙمَ المفػيع مم بالؾماِٝم ِمارش 61 ثصٌُٞ
 20 ِعد – الرهعي ؿّع ِمارش 9 ِعد – لبِب مػاد ِمارش 10 ِعد – نمػهللا طِػي  ِمارش 22 ِعد )

 المػاٖ٘ ثٌلِٞ قاملة ملٌِ  160 ثٜلٗة بهزمالَ ( الرهعي ؿّع ِمارش

ِٛلف اٌزَىني 

 نمػهللا طِػي  ِمارش(22) بمٌُٚ ِمارش (11) ِعد ثظمِك يثم 2005 ِام مهغ شازؼ (1092) ِعد ٌُزع
 .االزجماَِ باالؿٜا  اإلُرار مصٌر 
 .االُرار بمصٌر  يشعا  (7) ِعد ثؾِٜم يثم

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ



 ادلوؽٍخ اٌضب١ٔخِْوٚػـبد 

ة المٙـايلٌ  الّـػ   ( ِمـارش  20ِعد )  يشعش بمعُهة المؾجٙبٞ ( 480)اؿجٜمال   زمالِـة بجٜلٗـة ثهِٗـغ قـٝػ
 ملٌِ  قاملة ثٌلِٞ المػاٖ٘( 45.50)

ِٛلف اٌزَىني 

 .شازؼ (252) يِعديم 2000 ؿهة مهغ الصازؼُم للؾادش ِمارش (11) ِعد ثظمِك ثم
 يغو مم يشعش (170) ِعد ثؾِٜم يثم االُرار مصٌر  االزجماَِ لالؿٜا  ِمارا  (9) ِعد ثظمِك ثم -

 .ؿِهاء قمال مم الهازشِم للؾادش يشعش (120) ثفمٞ الّمارا 

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ



 ادلٕؾخ اإلِبهار١خ ِْوٚػـبد 
م ِمارا 9 ِعد ) المؾلصة للٌٙا  الًهعؿِة الًِرة ثهِٗغ االزجماَِ االؿٜا  همم يشعش (2808)  نفاء

أ
 با

بٌ ِمارش40 ِعد – بٗاُع ِمارش42 ِعد – بالٙمالِم ِؼام
أ
 بالجٞ بالًّعش ِمارش20 ِعد – ًٌِش ا

 .للمهجِّٗم الٌشعا  ثؾلِم زاري  ي ( قػق  بالٙهًػش ِمارش32 ِعد – الٜبِػ

ِٛلف اٌزَىني 

بًٌٌِش ِمارش(40) ِعد1.
أ
 .يشعش (800) ِعد  زمالَ مم يشعش (688) ِعد ثؾِٜم ثم با

م ِمارا  (9) ِعد2.
أ
 .يشعش (216) ِعد  زمالَ مم يشعش (25) ِعد ثؾلِم ثم بالٙمالِم ِؼام با

 .يشعش (480) ِعد  زمالَ مم يشعا  (4) ِعد ثؾلِم ثم الٜبِػ بالجٞ ِمارش (20) ِعد3.

 .يشعش (640) ِعد  زمالَ مم يشعش (160) ِعد ثؾلِم ثم قػق  بالٙهًػش ِمارش (32) ِعد4.

 .يشعش (672) ِعد  زمالَ مم يشعش (113) ِعد ثؾلِم ثم بٗاُع (42) ِعد5.

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ



ٌٝــٌل بــِم لــهعيق االؿــٜا  االزجمــاَِ يمصاَٖــة االؿــماِِلِة لفــػاء الٌشــعا   ثــم  ِــعاد مفــػيع بػيث
ثِــة يشعش يذلٛ بالمٌاُٚ ( 2766)الؼائعش يالفآػش بمٌاُٚ االؿٜا  االزجماَِ بهزمالَ 

 
 : اال

 .يشعش بمعُهة المؾجٙبٞ( 480)اؿجٜمال مٌُٚ 1.

 .يشعش بالؾماِٝم( 1464)مٌُٚ 2.

 .يشعش بالٙهًػش قػق ( 640)مٌُٚ 3.

 .يشعش بٗاُع( 672)مٌُٚ 4.

 .يشعش بالجٞ الٜبِػ 480مٌُٚ 5.

 .ِؼام باميشعش  216مٌُٚ 6.

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ



ِٚل٠ٕخ اٌمٕٞوح غوة دبووي ( ِوؽٍخ صبٌضخ )االٍىبْ االعزّبػٟ  ِْوٚػـبد -4
 ١ٍِْٛ ّبٍِخ ر١ًٕٛ ادلوافك 68ثبمجبيل 

 ِٛلغ اٌو٠بػ
 ػّبهاد( 6)ػلك 

 .2018/2/28ثم اؿجالم المٌُٚ بجارُض •
يذلـٛ  2019مِّاد الهًٌ المجٌُٚ دُؾـمبػ •

 .بّع  هاٖة المعد االهاِٖة
يشــــعش ؿــــٜهِة يِــــعد  106بّــــعد  زمــــالَ •

 .يشعا   دارُة 6مصٞ يِعد 38
 %45: نؾبة ثهِٗغ •

(  2), ( 1)أثٛف١ٍفخ ِٛلغ 
 ػّبهح ٌىً ِٛلغ 2ثؼلك 

 .2017/11/5ثم اؿجالم المٌُٚ بجارُض •
يذلــٛ  2019مِّــاد الهًــٌ المجٌٚــُ ُهــاُػ•

 .بّع  هاٖة المعد االهاِٖة
يشـــعش ؿـــٜهِة يِـــعد  72بّـــعد  زمـــالَ •

يشــــــــــعش  دارُــــــــــة  4مصــــــــــٞ يِــــــــــعد  20
 .للمٌِّٚم مّا

 % 40: نؾبة ثهِٗغ •

 ِٛلغ اٌج١ب١ٙخ
 ػّبهح( 2)ػلك 

ثــــــــــــم اؿــــــــــــجالم المٌٚــــــــــــُ بجــــــــــــارُض •
 .قًػ 12بمعش ثهِٗغ  2017/5/3

مِّـــــــــــــــــــــــاد الهًـــــــــــــــــــــــٌ المجٌٚـــــــــــــــــــــــُ  •
بّـــــــــــع مـــــــــــع المـــــــــــعد  2018/10/27

 .االهاِٖة
مصــٞ  20يشــعش ؿــٜهِة ي  32ِــعد •

 .يشعا   دارُة 4يِعد 
 %98: نؾبة الجهِٗغ •

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ



 (2018/10/16اىل  2016/1/1)اٌزٟ ٔفند فالي اٌفرتح ِٓ ث١بْ ثبألػّبي 

 وٚعــــــــــادلْ َ
ل١ّخ 
 اٌزؼبلل

 ادلٛلف اٌزٕف١نٞ

 المصــــــــاَٖة: ًٚــــــاع 
 ثم الجؾلِــــم    لِانة ديرا  المِاو بصعُٙة الفِض زاُع 1

شاللقٙة بمؾاٝم  1ثػمِم ِعد  2
أ
  ثم الجؾلِــــم  ج 30802.04 بًع  قّػايي اال

ِب ِعد  3   ثم الجؾلِــــم  ج 159800 ممّع بعٌُا  ِام المصاَٖة 1ثٝػ

  ثم الجؾلِــــم  ج 39050 ِملِة ازالة المبهٍ الٙعُم بهادي المالشة 4

  ثم الجؾلِــــم  ج 104940 ِملِة اشالل يثرعُع ممػا  نادي الفرػش 5

يل ِلٌي للمٌل الجراري بؾٌق الرمّة 6
أ
ُ ٝـٗاءش العير اال ِمال المًلٌبة لٖػ

أ
  ثم الجؾلِــــم  ج 725000 اال

  ثم الجؾلِــــم  ج 699550 انفاء ؿٌر شعُٙة الفِض زاُع 7

ُ ٝـٗاءش ٚاِة الجعرُب الػئِؾِة يٚاِا  الجعرُب بعٌُا  ِام المصاَٖة الٙعُمة 8  %95زاري الّمـــٞ نؾبة الجهِٗغ  ج 364025 لِانة يٖر

ؼ الجٜهٌلٌزَ بعٌُا  ِام المصاَٖة 9 ُ ٝـٗاءش ٚاِة مٝػ   ثم الجؾلِــــم  ج 270526 لِانة يٖر

ة الصػاؿة اؿجػاشة المصاٌٖ 10   ثم الجؾلِــــم  ج 42825 ٖٓػ

  ثم الجؾلِــــم  ج 206325 مبهٍ ادارش المػير باإلؿماِِلِة 11

  ثم الجؾلِــــم  ج 800006  نفاء ؿٌر شٌل معاطٞ يمظارج نٗ٘ المفاش بمهًٙة زامّة ٚهاش الؾٌُؽ 12

  ثم الجؾلِــــم  ج 3500000 الدالخِهَممّع بهٗ٘  2 نفاء ِعد  13

ُ ٝـٗاءش مِهٍ دٌُا  ِام المصاَٖة الرعُعش 14  %85نؾبة الجهِٗغ  زاري الّمــــٞ ج 1400000 لِانة يٖر

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ



 (2018/10/16اىل  2016/1/1)اٌزٟ ٔفند فالي اٌفرتح ِٓ ث١بْ ثبألػّبي 
 ادلٛلف اٌزٕف١نٞ ل١ّخ اٌزؼبلل ادلْوٚع َ

 المصــــــة:ًٚــــــاع 
 ثـم الجؾلِــــم ج 126700.8 باإلؿماِِلِة اإلجنبث١خالمصة  1

قّة بالمػاٝؼ الًبِة  2
أ
 ثـم الجؾلِــــم ج 29589.2 الٙهًػش ٓػ  –المؾجٙبٞ  –الفِض زاُع  –ثرًِؼ ٓػف اال

ُ ٝـٗاءش المؾجفٍٗ الّام 3  ثـم الجؾلِــــم ج4450000 ثًٌُػ يٖر

قّة بالمػاٝؼ الًبِة 4
أ
ِمال الًٜػبائِة لجرًِؼ ٓػف اال

أ
 ثـم الجؾلِــــم ج 119892 اال

 ثـم الجؾلِــــم ج 125869 ديرا  مِاو معرؿة الجمػُن بٗاُع 5

ؼ  6  ثـم الجؾلِــــم ج34330 بالٙهًػش ٓػ  الًبٍلٌشة الًٜػباء الػئِؾَ بالمٝػ

 ثـم الجؾلِــــم ج 421630 يالػئِؾَ بمؾجفٍٗ الصمِا  االدار  ثػمِم المبهٍ  7

 ثـم الجؾلِــــم ج 5690.175 لِانة مبهٍ يشعش الَايػُة بالجٞ الٜبِػ 8

 ثـم الجؾلِــــم ج 538000 اؿجٜمال اِمال الجِِٜٕ يالٔالُا  مؾجفٍٗ اإلؿماِِلِة الّام 9

 ثـم الجؾلِــــم ج 1227748 اِمال ثًٌُػ المبهٍ الػئِؾَ يالمبهٍ الملص٘ بالمؾجفٍٗ الجٞ الٜبِػ 10

 ثـم الجؾلِــــم ج 560445 بمؾجفٍٗ الصمِا  الٜلٌ انفاء يشعش الٔؾِٞ  12

دارشثػمِم  13
أ
 ثـم الجؾلِــــم ج 791115 المصِة باإلؿماِِلِة اال

ِمال الًٜػبائِة لّملِة مّمٞ رلع ملٌخا  المِاو بمؾجفٍٗ الصمِا  14
أ
 ثـم الجؾلِــــم ج 128905.9 اال

 ثـم الجؾلِــــم ج 155200 اشالل يثرعُع قبٜة الجٔغُة الػئِؾَ بمؾجفٍٗ الصمِا  15

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ



 ادلٛلف اٌزٕف١نٞ ل١ّخ اٌزؼبلل ادلْوٚع َ

 الّفٌائِا :ًٚـــــــــاع 
 ثـم الجؾلِــــم ج 472563135 بالٜاٌٝالانفاء ِمارش  1

 باإلؿماِِلِة ثًٌُػ ؿٌق الرمّة 2

 ج 17500000

ثـم ثؾلِم المػشلة االيلٍ يزاري 
الّمٞ بالمػشلة الدانِة بهؾبة ثهِٗغ 

70% 

 ثـم الجؾلِــــم ج 215952 الرمًٌر  اؿجٜمال ؿٌر الصػس  3

 زاري الّمــٞ  ج 45500000 ثًٌُػ ؿٌق الؾمٛ 4

 لم ُجم اؿجالم المٌُٚ ج 1687800 ِملِة ردم يثؾٌُة الرٌرش بّؼبة ِلٍ ِِع 5

 الٌٙ  الّـاملـــة: ًٚــــاع 
 ثـم الجؾلِــــم ج 415208.5 بالمؾجٙبٞ المًهٍمم الجعرُب  الدانٍمم العير  الدانٍبهاء يثفًِب زؼء مم الهمٕ  1

بًال بالٙهًػش قػق  2
أ
 %95زاري الّمـٞ بهؾبة ثهِٗغ  ج 1553954 انفاء مبهٍ الٌٙ  الّاملة بٙػُة اال

 الجوامم االزجمـــاَِ: ًٚـــــاع 
بًال 1

أ
 ثـم الجؾلِــــم ج 708402  شالل يثرعُع الٌشعش االزجماِِة باال

 ثـم الجؾلِــــم ج 639658  شالل يثرعُع الٌشعش االزجماِِة بالٙمالِم 2

يِٞ االزجماَِ 3
أ
ؼ الجا  ثـم الجؾلِــــم ج 736285.5 انفاء مّػض لبُِ مهجرا  مٝػ

بٌلٌُػلِانة يثػمِم الٌشعش االزجماِِة  4
أ
 ثم الجؾلِـــــم ج 85000.00 با

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ
 (2018/10/16اىل  2016/1/1)اٌزٟ ٔفند فالي اٌفرتح ِٓ ث١بْ ثبألػّبي 



 ادلْوٚع َ
ل١ّخ 
 اٌزؼبلل

 ادلٛلف اٌزٕف١نٞ

 معُػُة الجمٌُم: ًٚــــــاع 
ُ ٝـٗاءش معُػُة الجمٌُم 1  ثـم الجؾلِــــم ج 55749  ٖر

 يزارش الدٙاٖة: ًٚــــــــاع 
بٌ  1

أ
 ثـم الجؾلِــــم ج 37045  لٌُػلِانة مٜـجبة ا

 ثـم الجؾلِــــم ج 63336.5  مٜـجبة الوبِّة يالٙمالِم 2

 معُػُة الجهَِم ياإلدارش باإلؿماِِلِة: ًٚـــــــاع 
 ثـم الجؾلِــــم ج39000  لِانة يثػمِم شماما  العير الدانَ ِلٌي بمبهٍ معُػُة الجهَِم 1

 ثـم الجؾلِــــم ج86000  لِانة يثػمِم شماما  العير االرهَ بمبهٍ معُػُة الجهَِم 2

 معُػُة اإلؿٜا  يالمػاٖ٘:ًٚـــــــاع 
ِمال المًلٌبة لمعُػُة اإلؿٜا  يالمػاٖ٘ 1

أ
 ثـم الجؾلِــــم ج 87250  اال

 الهِابـــة االدارُة
ديار الدالخة الّلٌُة بمرمُ الهِابة االدارُة 1

أ
 ثم الجؾلِـــــــــم ج 64175  لِانة يثػمِم شماما  اال

 المــالِـــة: ًٚــــــــاع 
 %85زاري الّمـٞ بهؾبة ثهِٗغ  ج 1100000 لِانة يثػمِم المعُػُة المالِة 1

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ
 (2018/10/16اىل  2016/1/1)اٌزٟ ٔفند فالي اٌفرتح ِٓ ث١بْ ثبألػّبي 



ـــــؼ يمعُهــــــة االؿماِِلِة   مٝػ

 ٔٛػـــــــــٗ ادلْــــــــــوٚع
اٌزىٍفخ اٌزمل٠و٠خ 

 ثبدل١ٍْٛ

ادلــــلح 
 اٌي١ِٕــــــخ

 اٌز٠ّٛــــــــً

 ِمــــــارا   4انفاء 

 بالٗػدا 
 يزارش االؿــــــٜا  قًــــــػ 14 22 ؿــــــــٜهَ

 ِمارش  250انفاء 

رض ٌٖدٌُٜ
أ
 با

 ؿــــــــٜهَ
ٖعا  الٚامة مرمُ  50الّمػانَ لجٌِٖػ مؾاشة ثم مظايبة الجظًِى 

 قامٞ اؿٜا  مجمِؼ ياؿٜا  ازجماَِ للفبا 
 يزارش االؿــــــٜا 

انفاء لهعيق لِانة للّٙارا  

 يالمبانٍ الظعمِة 
 يزارش الجظًِى ٌٝدُّة مبعئِة    2020- 2018  5 لِانة انفاءا  

ـــؼ يمعُهــــــة الٙهًػش قػق   مــٝػ

 ٔٛػــــــــــــــــٗ ادلْـــــــــــوٚع
اٌزىٍفخ اٌزمل٠و٠خ 

 ثبدل١ٍْٛ

ادللح 
 اٌي١ِٕــــــــخ

 اٌز٠ّٛــــــــــــــً

 يزارش االؿــــــــــــــٜا  2020 - 2018 400 ؿــــــــــــٜهَ ِمـــــــــارش  80

 يزارش االؿــــــــــــــٜا  2020 - 2018 20 ؿــــــــــــٜهَ ِمـــــــــارا  5

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ
 2020 – 2018فٞخ اإلٍىبْ 



ُــــــــــــــــع
أ
ـــؼ يمعُهـــــــة ٖــــا  مٝػ

 اٌز٠ّٛـــً  ادللح اٌي١ِٕخ  اٌزىٍفخ اٌزمل٠و٠خ ثبدل١ٍْٛ ٔٛػـــٗ ادلْـوٚع 

 يزارش االؿــــــــٜا   2020 -2018 5 ؿــــــــــــٜهَ  ِمارش ؿػابٌِم 1

 يزارش االؿــــــــــٜا   2020 - 2018 25 ؿــــــــــــــٜهَ  ِمارش ٖهارش  5

 يزارش االؿـــــــــٜا     2020 - 2018 125 ؿـــــــــــــٜهَ  ِمارش ٝؾٗػُت 25

 يزارش االؿـــــــــــٜا   2020 - 2018 35 ؿـــــــــــــٜهَ ِمارش ؿػابٌِم 7

 يزارش االؿـــــــــــٜا   2020 - 2018 250 ؿـــــــــــــٜهَ ِمارش ؿػابٌِم 50

ـــــؼ يمعُهــــــة الٙهًػش ٓػ     مٝػ

 اٌز٠ّٛــً ادلـلح اٌي١ِٕــخ اٌزىٍفخ اٌزمل٠و٠خ ثبدل١ٍْٛ ٔٛػــــــٗ ادلْــــوٚع

 يزارش االؿــــــٜا  2020 - 2018 50 ؿــــــــٜهَ بالػُاح ِمــــــارا  10

 يزارش االؿــــــٜا   2020 - 2018 18 ؿـــــــــٜهَ  ِمـارا  بٙػُة الهمػ 4

 ِْوٚػبد اإلٍىبْ االعزّبػٟ
 2020 – 2018فٞخ اإلٍىبْ 

ؼ يمعُهة الجٞ الٜبِػ   بٌ ِاقٌر ) مٝػ  (اأ

 اٌز٠ّٛــــً ادللح اٌي١ِٕــخ اٌزىٍفخ اٌزمل٠و٠خ ثبدل١ٍْٛ ٔٛػــــــــٗ ادلْــــــوٚع

 يزارش االؿــــــٜا  2020 - 2018 10 ؿـــــــــــــٜهَ ِمــــــارا   2

 يزارش االؿــــــــٜا  2020 - 2018 10 ؿـــــــــــٜهَ ِمــــــــارا  2



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 ملٕ مِاو الفػ  يالمػف المصَ 

 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ثلء  ربه٠ـ ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

ربه٠ـ إٌٙٛ 
ادلزٛلغ 
 فؼ١ٍآ

 َٔجخ االجنبى 
 التنفٌذى الموقف 

 اٌْجىبد زلٞخ اٌزٕم١خ
 ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ

 ؿجٜمال مصًة مِاو الفػ  المعمرة 
 بٙػُة 
بٌ يِٗلة

أ
 ا

طغ مِاو 
أ
 200طى يػد -راُٖ ِٜػو  -ما

 ٝم 10مم بًٌل 

10 5.7 4.3 2015/8 2017/5 
زار  اِمال 
 الجممِما 

30% 0 0 10 5 

 ثٌؿّا  مصًة مِاو ِِم ٓمِم
 10مصًة مِاو ٖائـٙة الجػقِس بًاٚة 

لٕ م
أ
  /3ا

55 0 55  
أ
 - - 0 0   -   لم ُبعا

 قبٜة يمصًة مِاو معُهة المؾجٙبٞ 
ة  طغ يراُٖ ِٜػو ِلٍ ثِػ

أ
ـ ما

 االؿماِِلِى
  2+ ٝم  4.5ـ طى مِاو ِٜػو بًٌل 
 ِعاُة
  /ل  800/400ـ مصًة مِاو بًاٚى 

+ ٝم 15.5ـ طًٌط مِاو مػقصى بًٌل 
 نٙاط ربى ِلٍ الفبٜة الٙائمة

250 200 50 2016/2 2018/11 2018/11 93% 95 92 15.5 15 

ثٔغُة ٚػُة يادي المالك بمِاو الفػ  
 (اؿجٜمال)

 ـ راُٖ مِاو قػ  
 3م1000ـ طؼا  ارهٍ ؿّة 

 ٝم3ـ قبٜا  مِاو قػ  بًٌل 

16.5 13.1 3.4 2014/3 2015/12 2017/12 100% 100 100 3 3 

راُٖ مِاو يقبٜة ثٔغُة ِمارا  
بالؾماِٝم بمِاو  االزجماٍِاإلؿٜا  

 الفػ 
 3م2000طؼا  ارهٍ 

  -ٝم  4.5قبٜة مِاو بًٌل + يراُٖ مِاو 
ؿٗٞ يػُ٘  ِعاُة
أ
 – االؿماِِلِىا

 المصػاي  الٙايػو

23 18.72 4.28 2015/11 2017/10 2017/10 100% 100 100 4.5 4.5 

 رٕف١ن٘بِْوٚػبد ١ِبٖ اٌْوة اجلبهٞ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

ربه٠ـ إٌٙٛ 
 َٔجخ االجنبى  ادلزٛلغ فؼ١ٍآ

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 
 اٌْجىبد زلٞخ اٌزٕم١خ

 ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ
قػق  الرعُعو االؿماِِلِىمصًة مِاو 

  / ل1600/800الٙهاو بًاٚة 
ة بٌرؿِّع طغ يراُٖ ِٜػو ِلٍ ثِػ

أ
 ـ ما

 ٝم 3.7ـ طى مِاو ِٜػو بًٌل 
  / ل  1600/800ـ مصًة مِاو بًاٚة 

 ٝم10.5ـ طى مِاو مػقصى بًٌل 
ؿٗٞ  3ـ ِعد 

أ
 الؾٌُؽ ٚهاثٍؿٌِٗنا  ا

880 880 0 2016/3 2018/10 2018/10 99% 100 98 30 30 

ثممِم يثهِٗغ طى مِاو لجٔغُة معُهة 
اإلؿماِِلِة الرعُعش بمِاو الفػ  مم 
 مصًة مِاو ٚػ  الجٌيِم بالٙهًػش قػق 

129 121 8 2015/4 2015/7 2016/3 100% - - 36 36 

 0 30 100 100 %100 2017/12 2017/12 2017/1 6 89 95 قبٜة مِاو الٙهًػش ٓػ 
 مصًة مِاو الٙمالِم
لٕ  15مصًة ثػقِس مِاو ٖائـٙة بًاٚة 

أ
ا

  /3م
81 0 81  

أ
 - - 0 0 %0 2019/6 2019/6 لم ُبعا

 مصًة مِاو المصؾمة
لٕ  5مصًة ثػقِس مِاو ٖائـٙة بًاٚة 

أ
ا

  /3م
38 0 38  

أ
 - - 0 0 %0 2019/6 2019/6 لم ُبعا

 رٕف١ن٘بِْوٚػبد ١ِبٖ اٌْوة اجلبهٞ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ إٌٙٛ 
 َٔجخ االجنبى  اٌزؼبللٜ

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 
 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ
الؾبُ  صثٌؿّا  مصًة مّالرة ص 

بار  ا 
70    

أ
                 %0 - لم ُبعا

 3.6 3.6 - - - - 100 100 %100 2015/12 2008 82 88 ثٌؿّا  لػف لصٍ ٖاُع

 - - - - - - 100 100 %100 2012/12 2007 62 70 ثٌؿّا  لػف لصٍ اإلؿماِِلِة

 - - - - - - 100 100 %100 2015/10 2009 50 55 ثٌؿّا  لػف لصٍ الجٞ الٜبِػ

بٌطلِٗة صثٌؿّا  مصًة مّالرة ص      70 اأ
أ
                   لم ُبعا

الٙهًػش  صثٌؿّا  مصًة مّالرة ص 
 ٓػ 

70    
أ
                   لم ُبعا

بٌلٌُػلػف لصٍ 
أ
 ا

 ُ  ـ مصًة ٖر
 ٝم15ـ قبٜا  انصعار  

 ٝم2.2ـ طى يػد 
 ِعاُة( 5)ـ ِعد 

بار 80% 2017/12 2010 21.65 90
 
 1.6 2.2 14.5 15 85 85 الؾبُ ا

ُ المػف  مصًة مّالرة يمصًا  ٖر
 الرعُعو االؿماِِلِىلمعُهة   المصٍ

 قػق الٙهاو
 ـ مصًة مّالرة

ُ ـ قبٜا  انصعار (  4) ـ ِعد  مصًة ٖر
ُ  رئِؾِة ناٚلة بِم مصًا  الٖػ

 ـ طًٌط يػد 
المهاي٘  لػ   الهًاىئـ طى الؾِب 

 الظوػاء بالمعُهة

800 387 2016/3 2017/12 75% 100 100 100 100 - - 18 18 

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

َٔجخ 
 االجنبى 

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 
 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ
ثٌلِٞ مػاٖ٘ مِاو الفػ  يالمػف 
المصَ للمفػيع االؿٜا  الٌٙمَ 

ة  الٙهًػش ٓػ  - بالؾٌاٝر
                 لم ُبعاأ    20

ُ بٌرؿِّع                    لم ُبعاأ    30 ثًٌُػ مصًة ٖر
 ثًٌُػ مػاٖ٘ الٙهًػش قػق 

طؼا  ( 2)قبٜا  مِاو الفػ  يِعد 
 ِالٍ 

ٝؾعش ياٚة   6ـ مصًة مّالرة بػك اأ
لٕ م   /3اأ

ُ لػف لصٍ( 3)ـ ِعد   مصًة ٖر
 ـ قبٜا  انصعار 
 ـ طًٌط يػد 

155 149.3 2008 2019/6 75% 88 0 100 100   100   100 

ثصٌُٞ مصًة مّالرة الٙهًػش قػق  لٍ 
لٕ م 9)مّالرة خالخِة   ( /3اأ

 0 3.4 -- -- -- -- 0 0   لم ُبعاأ  0 70

بٌلٌُػ)لػف لصٍ الٌالِٗة 
أ
 4.8 4.85 15.5 16 75 90 (ٚائمة)اإلؿماِِلِة    2016/12 2015     (البلع ا

بمعُهة  2لػف لصَ  ٚػُة الِٜلٌ
 االؿماِِلِة

ُ( 2)ِعد  قبٜا  انصعار  –مصًة ٖر
 طًٍ يػد -

 1.03 1.73 11 30 0 60 (ٚائمة)اإلؿماِِلِة  30% 2017/6 2015 21.2 110

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ إٌٙٛ 
 َٔجخ االجنبى  اٌزؼبللٜ

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 
 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ
ٕوف ٕؾٝ ِٕٞمخ 
ٔبٕو دبل٠ٕخ 
 اإلمسبػ١ٍ١خ

                   ُبعاأ لم    5

ٕوف ٕؾٝ ادلٕبٝك 
احملوِٚخ ثمو٠خ ٔف١ْخ 
 ثبإلمسبػ١ٍ١خ

                   لم ُبعاأ    5

ٕوف ٕؾٝ لو٠خ 
                   لم ُبعاأ    60 ؽَني آكَ ثبإلمسبػ١ٍ١خ

ٕوف ٕؾٝ لو٠خ ػٍٝ 
 ػ١ل

 42ٚاٌمٞؼخ                    لم ُبعاأ    60
 ثبإلمسبػ١ٍ١خ

 
ٕوف ٕؾٝ لو٠خ 

    30 ثبإلمسبػ١ٍ١خ اخلْب٠ٕخ
أ
                   لم ُبعا

ٕوف ٕؾٟ رٛاثغ لو٠خ 
 (ربثغ 9ػلك )أثٛ ٍٍٞبْ 

70 25.6 
2015 

  

50% 

              

 اٌَؼ١ل٠خ ّوق
ثم الجؾلِم يدطٌل 

 الظعمة

 (ٚائمة)اإلؿماِِلِة 
- - 2.1 2.1 - - 

 - - 6.13 6.13 - - ّوق اٌوثب٠ؼخ

 اٌموػٍٝا١ٌْٙل 

 (ٚائمة)ٖاُع 

- - 3.5 3.5 - - 

 ادلقبٙخ ّوق

2016/12 

- - 5.8 5.8 - - 

 - - 1.9 2.07 - - اٌَؼ١ل٠خ غوة

 - - 1.9 2.3 - - غوة اٌوثب٠ؼخ

 - - 5.61 5.61 - - ػيثخ اٌؼوة

اٌٞوك )ادلقبٙخ غوة 
315ُِ) 30 0 3.12 2.62 1.8 0.7 

     0 1.75 0 0 لم ُبعاأ  اٌلاإٚك٠خ

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
ادلزٛلغ 
 فؼ١ٍآ

َٔجخ 
 االجنبى 

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 
 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ
لػف لصٍ ٚػُة ٖهارو 

 يثٌابًّا
ُ( 2)ِعد   –مصًة ٖر

طًٍ يػد  -قبٜا  انصعار 
 مم160؛  450

 0.5 2.1 27.5 34 0 30 (لبئّخ)فب٠ل  50% 2019/4 2017/6 2015 14 17 31

 لػف لصَ ٚػُة الفػيق
  - الٌّاُوة)ٚػُة ( 2)ِعد 

 (لبئّخ)اٌمٖبٕني  %30 2020/12 2017/6 2015 15   15 (  الًٌانِة
            

 0 6.5 4 4 0 0 (رئِؾِة) الٌّاُوة
 0 2 0.5 4.5     الًٌانِة

 الٌاد لػف لصَ ٚػُة 
طوػ

أ
 اال

الفِض )ٚػُة ( 3)ِعد 
 (الّمعش - الرمِؼش -ٓػُب 

 (لبئّخ)اٌمٖبٕني  30% 2020/12 2017/6 2015 0.25 14.75 15

            

 0 4.5 5.3 5.5 0 5 الفِض ٓػُب
 0 1.7 4 4 0 5 الرمِؼش
 0 1.3 0 3.5 0 0 الّمعش

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
ادلزٛلغ 
 فؼ١ٍآ

َٔجخ 
 االجنبى 

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 

 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ
 1.25 1.25 3.25 3.4 0 42 (ٚائمة)اإلؿماِِلِة  %60 2019/3 2016/12 2015 4013 4025 12 الصمادا لػف لصَ 

لػف لصَ الؾماِٝم 
  المهإُبٙػُة 

ُ( 3)ِعد   –مصًة ٖر
طًٌط  –قبٜا  انصعار 
 يػد

بار 60% 2018/12 2016/12 2015 12.85 20.15 33
 
 10.8 11.5 21 22 10 75 الؾبُ ا

 لػف لصٍ ِِم ٓمِم
  -( 7.5/5)مصًة مّالرة 

ُ ( 2)ِعد   –مصًة ٖر
قبٜا   –طًٌط يػد 

 انصعار

100 0 100 01/09/2018 2020/6 2020/6 1% 0 0 0 0 12.8 0.3 4.8 0 

 لػف لصٍ الوبِّة
ُ ( 3)ِعد   –مصًة ٖر

قبٜا   –طًٌط يػد 
 انصعار

30   30  
أ
     0 4 0 0 ِِم ٓمِم    2020/12 لم ُبعا

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
 ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

ربه٠ـ 
ثلء 
 ادلْوٚع

ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
ادلزٛلغ 
 فؼ١ٍآ

َٔجخ 
 االجنبى 

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 
 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ
بٌ 
أ
لػف لصَ ثٌابُ ٚػُة ا
 طلِٗة بالٙهًػش ٓػ 

  -مهفِة مبارك  -الهمػ  -الػُاح )
طارؿة - البهايٌش - البِاهِة

أ
 - اال
 (الرباؿا 

140 55 85 2015 

    

 ٚائمة يثصجاج ثٌؿّا  50%

            

 الػُاح

2017/6 

2019/12 30 0 8.5 6.3 4.2 0 
 4.8 8 8.8 9 0 45 2019/5 الهمػ

 3 3.2 5.2 5.3 0 55 2018/12 مهفِة مبارك

 1.6 4.2 5.75 5.8 0 30 2020/6 (الػئِؾِة ٖٙى)البِاهِة 

 0 2 0 5 0 0 2020/12 البهايٌش
طارؿة

أ
 0 0.45 0 3.2 0 0 2020/12 اال

 0 0 1.65 1.65 -- -- 2017/6 (قبٜا  ٖٙى)الرباؿا  

لػف لصٍ ٚػُة زلبانى 
 بالٙهًػو قػق 

21   21 2015 2017/6 2020/3 50% - - 40 0 14 8 5 0 

لػف لصٍ ٚػُة الجٙعم 
 بالٙهًػو قػق 

17 17 0 2014 2018/6 
ثم الجؾلِم 
يدطٌل 
 الظعمة

100% 
ُجم المػف شالِا ِلٍ مصًة 
ٚائمة ثجبُ زًاز الجّمِػ يال 

ا   ثؾجٌِب الجمٖػ
100 100 6 6 11.5 11.5 

لػف لصٍ ٚػُة االبًال 
 بالٙهًػو قػق 

 0 6.5 9 10 0 80 اإلؿماِِلِة الرعُعش 60% 2019/3 2017/6 2015 13 19 32

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
ادلزٛلغ 
 فؼ١ٍآ

َٔجخ 
 االجنبى 

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 
 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ
م ِؼام

أ
 لػف لصَ ٚػُة ا

ِػ  )ٚػُة ( 4)ِعد 
بٌالٙاؿم

أ
 - لبػ   - ا

بٌمصار 
أ
م ِؼام - ا

أ
 (ا

 (ٚائمة)الٙمالِم  30% 2020/12 2017/6 2015 1.5- 16.5 15

            

بٌالٙاؿم
أ
 2.7 3 4.9 5 0 40 ِػ  ا

 0 1.5 4.4 4.5   5 لبػ  
بٌمصار 

أ
 0 2 0 4 0 0 ا

م ِؼام
أ
 0 2 0 3.5 0 0 ا

 لػف لصَ ٚػُة المصؾمة
  -الؾٌُعا  )ٚػُة ( 3)ِعد 

بًٌٌِش يالؾِض  -المهفِة 
أ
ا

 (ؿلِم
15 7 8 2015 2017/6 2020/12 30% 

 (ٚائمة)الٙمالِم 

            

 0 12 0 14 0 0 الؾٌُعا 
بًٌٌِش يالفِض ؿلِم

أ
 0 2 4.4 4.5 0 0 ا

بار المهفِة
 
 0 12 0 3 0 0 الؾبُ ا

بار
 
 لػف لصٍ الؾبُ ا

مصًة مّالرة  بًاٚة 
لٕ م12
أ
  /3ا
ُ ( 3)ِعد   مصًة ٖر

 ـ قبٜا  انصعار
 ـ طًٌط يػد

 ِعاُى( 5)ـ ِعد 

65 33.65 31.35 2009 2010/6 

2018/12 
 للمّالرة
2020/12 
 للػياُٖ 

60% 85 25 0 0 21 20 2.1 0.2 

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
ادلزٛلغ 
 فؼ١ٍآ

َٔجخ 
 االجنبى 

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 

 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ
ٚػي ( 7)لػف لصٍ ِعد 
 بالجٞ الٜبِػ

110 70 40 2010 

    

 ٚائمة 98%

        
  

  

 الوايػُة

2017/6 

 الهًٌثم 
 يالجؾلِم

100 100 7 7 4.5 4.5 

بٌِاقٌر 
أ
 4.2 4.2 3.5 3.5 100 100 زار  الجؾلِم ا

 5.2 5.2 2.5 2.5 99 99 الهًٌثم  البٜارقة

 1.2 1.2 4.5 4.5 99 99 ثم الهًٌ الرؼُػش الظوػاء

بٌِِادش
أ
 0.55 0.55 4.5 4.5 99 99 الهًٌثم  ا

 1.65 1.8 5 5 0 90 2018/12 الٙػُم

 0.95 1.2 5.7 6.5 0 90 2018/12 البّالٌش

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
ادلزٛلغ 
 فؼ١ٍآ

َٔجخ 
 االجنبى 

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 

 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ

لػف لصٍ ٚػُة المصؾمة 
بٌلٌُػ -الرعُعش  

أ
ؼ ا  مٝػ

       
أ
  لم ُبعا

 -لػف لصٍ ٚػُة الػيهة 
ؼ الٙهًػش ٓػ   مٝػ

      
  

 
أ
  لم ُبعا

  

بٌيِٗلة 
أ
لػف لصٍ ٚػُة ا

ؼ الٙهًػش ٓػ  -  مٝػ
      

 
أ
 لم ُبعا

 

لػف لصسٙػُة الفًِع 
ؼ الٙهًػش ٓػ  -طِػ    مٝػ

       
أ
 لم ُبعا

لػف لصٍ ٚػُة ياد  
ؼ الجٞ الٜبِػ -المالك   مٝػ

       
أ
 لم ُبعا

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



اٌم١ّخ  اٍُ ادلْوٚع
ربه٠ـ ثلء  ادلزجمٝ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ

 ادلْوٚع
ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
 اٌزؼبللٜ

ربه٠ـ 
إٌٙٛ 
ادلزٛلغ 
 فؼ١ٍآ

َٔجخ 
 االجنبى 

 اٌزٕف١نٜ ادلٛلف 

 فٞٛٛ اٌٞوك اٌْجىبد زلٞخ اٌوفغ زلٞخ ادلؼبجلخ

 ادلٕفن االمجبىل ادلٕفن االمجبىل ١ِىب ِلٔٝ ١ِىب ِلٔٝ

مصًة المّالرة الدالخِة 
لٕ  2.1)لٙػُة زلبانة 

أ
ا

 يطى الؾِب(  /3م
70 0 70  

أ
 - - - - - - 0 0 %0 2020/3 لم ُبعا

مصًة المّالرة الدالخِة 
لٕ م 4)لٙػُة الجٙعم 

أ
(   /3ا

 يطى الؾِب
70 0 70  

أ
 - - - - - - 0 0 %0 2020/3 لم ُبعا

لػف لصٍ ثٌابُ ٚػُة 
 ؿػابٌِم

 ثابُ( 9)ِعد 

60 10.2 49.8 

2015 

 اإلؿماِِلِة 10% 2020/5 2017/6
 

            

 1.25 2.35 6.45 6.45 0 10 ٚػُة الظٗازا 

 0 10 0 18.6 0 0   باٍٚ الجٌابُ

زار  دراؿة  نفاء مصًة  %10 2020/6 2017/6 2015 6.85 5.15 12 لػف لصَ الٗػدا 
 مّالرة

 لم ُصعد لم ُصعد 5.8 6 0 0

 رٕف١ن٘باجلبهٞ اٌٖوف اٌٖؾٟ ِْوٚػبد ١ِبٖ 



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 الظًة االؿجدمارُة المٌشعش



 اٌم١ّخ اٍُ ادلْوٚع 
 ادلزجمٟ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ  

ربه٠ـ 
 ثلء
 ادلْوٚع

 ربه٠ـ إٌٙٛ
 اٌزؼبللٞ

 ربه٠ـ إٌٙٛ
 ادلزٛلغ 

 َٔجخ  
 ادلــــٛلــــــف االجنبىاد 

                 ًٚاع الًٜػباء 

مفػيع مع يثعِِم قبٜا  
 الًٜػباء

14750 
  

12000 
  

2750 
  

30-
ٓؾًؽ

أ
 ا

  

 ماٌُ-30
  

 ماٌُ-30
  

81% 
  

ِب / مهاي٘ مصػيمة ( 10)ِعد  نارش  ِمعش  نارش ثٝػ
أ
 بالمفجمال  ا

يامػ ثم 
أ
ِمعش الجهِٗغُة  يزار  ثٌرُع  لعار اال

أ
يالمصٌال  اال

 يالٜابال  

  نارش مفػيع قػاء مًما  
8725 

  
3000 

  
5725 

  

30-
ٓؾًؽ

أ
 ا

  

 مارس-30
  

بػُٞ-30
أ
 ا
  

34% 
  

 ثمًِعا لبعء الجٌرُع يالجػؿِة ثم الًػح يالبت 
ؿالك / ٌٝابس الٜـجػينِة / لمبا  ) نارش قػاء مًما  

أ
 (ًٝػبائِة ا

 قػاءمفػيع 
ال   
 
 يمّعا ا

1400 0 1400 
30-

ٓؾًؽ
أ
 ا

بػُٞ-30
أ
بػُٞ-30 ا

أ
 %0 ا

ؿِارا  ًٝػباء ( 4)ِعداإلنجاج الصػبَ زار  الفػاء ِم يػُ٘ يزارش 
 بؾلم

   %60       9875 15000 24875 ازمالٍ ًٚاع الًٜػباء

                 المٌالال   يًٚاع الهٙٞ 

  رلٕ يػق داطلِة 
48000 

  
11843 

  
36157 

  

30-
ٓؾًؽ

أ
 ا

  

بػُٞ-30
أ
 ا
  

 ماٌُ-30
  

25% 
  

رلٕ يػق داطٞ المػاٝؼ يثم الًػح يالبت يالجػؿِة ياؿجالم 
 المٌاُٚ 

 بّن المٌاُٚ َٖ يبعء الّمٞ 

 550 0 550 لِانة مّعا  
30-

ٓؾًؽ
أ
 ا

بػُٞ-30 ٌُنٌِ-30
أ
 زار  لِانة المّعُا   %0 ا

   %24       36707 11843 48550 يالمٌالال  ازمالٍ ًٚاع الهٙٞ 

ث١ـــــــبْ ثبدلٛلـــف ادلــــبيل ٚاٌزٕف١ـــنٞ دلْوٚػـــبد اخلٞخ االٍزضّبه٠خ ٌٍؼبَ 
 2018/9/26ؽ   2018/7/1اٌفرتح ِٓ ػٓ   2019/2018ادلـــبيل 

لٕ زهِى
أ
 الِٙمة باال



 اٌم١ّخ اٍُ ادلْوٚع 
 ادلزجمٟ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ  

ربه٠ـ 
 ثلء
 ادلْوٚع

 ربه٠ـ إٌٙٛ
 اٌزؼبللٞ

 ربه٠ـ إٌٙٛ
 ادلزٛلغ 

 َٔجخ  
 ادلــــٛلــــــف االجنبىاد 

                 ًٚاع ثصؾِم البِرة 

ال  قػاء 
 
 35500 1500 37000 يمّعا ا

30-
ٓؾًؽ

أ
 ا

بػُٞ-30 مارس-30
أ
 %4 ا

ُ ٝـٗاءش / قػاء اال  يمّعا  ِم يػُ٘ يزارش االنجاج الصػبٍ  ٖر
   االال 

 6800 2000 8800 ثرمِٞ مِادُم 
30-

ٓؾًؽ
أ
 ا

بػُٞ-30 ٖبػاُػ-30
أ
 ثم الًػح يالبت يالجػؿِة ياؿجالم المٌاُٚ يبعء الّمٞ  %23 ا

 3500 2000 5500 ثًِٔة ثػع يممارف 
30-

ٓؾًؽ
أ
 ا

بػُٞ-30 ٖبػاُػ-30
أ
 بّن المٌاُٚ  ٍٖثًِٔة ثػع يممارف يزار  الّمٞ  %36 ا

ديا  قػاء ِعد 
أ
 1675 1000 2675 يا

30-
ٓؾًؽ

أ
 ا

بػُٞ-30 ُهاُػ-30
أ
ديا  قػاء ِعد  %37 ا

أ
لهاف نَاٖة يزار  ثٌرُع بّن يا

أ
 اال

 %12       47475 6500 53975 ثصؾِم البِرةازمالٍ ًٚاع 
                 ًٚاع ثعِِم اشجِازا 

 13900 3000 16900 شٌٜمِة مبانَ اؿجٜمال 
30-

ٓؾًؽ
أ
 ا

بػُٞ-30
أ
بػُٞ-30 ا

أ
  %0 ا

ِمال الظػؿانة. م. مزار  اؿجٜمال مبهٍ 
أ
 اإلؿماِِلِة يا

غلٛ بّن الٌشعا    يالجفًِبا  ٝي
  

خا  قػاء 
أ
 3650 0 3650 يثرًِؼا  ا

30-
ٓؾًؽ

أ
 ا

بػُٞ-30 ماٌُ-30
أ
   مٜـجبٍزار  شمػ اشجِازا  قػاء اخا   %0 ا

 5100 0 5100 قػاء يؿائٞ انجٙال
30-

ٓؾًؽ
أ
 ا

بػُٞ-30 ماٌُ-30
أ
 يػُ٘ يِرة الظعما  الصٌٜمِة ٝابِهة ِم  ديبٞقػاء ؿِارش  %0 ا

ديا  
أ
 115 500 615 قػاء ِعد يا

30-
ٓؾًؽ

أ
 ا

ٝـجٌبػ-30
أ
بػُٞ-30 ا

أ
ِب ٝامِػا  مػاٚبة بالٌشعا  المصلِة  %81 ا  ثم ثٝػ

 ثعِِم ازمالٍ ًٚاع 
 اشجِازا  يشعا  مصلِة

26265 3500 22765       13% 

ث١ـــــــبْ ثبدلٛلـــف ادلــــبيل ٚاٌزٕف١ـــنٞ دلْوٚػـــبد اخلٞخ االٍزضّبه٠خ ٌٍؼبَ 
 2018/9/26ؽ   2018/7/1اٌفرتح ِٓ ػٓ   2019/2018ادلـــبيل 

لٕ زهِى
أ
 الِٙمة باال



 اٌم١ّخ اٍُ ادلْوٚع 
 ربه٠ـ ثلء ادلزجمٟ ادلٕٖوف اٌزؼبلل٠خ  

 ادلْوٚع
 ربه٠ـ إٌٙٛ
 اٌزؼبللٞ

 ربه٠ـ إٌٙٛ
 ادلزٛلغ 

 َٔجخ  
 ادلــــٛلــــــف االجنبىاد 

مم ياإليٗاء ًٚاع 
أ
                 يالمػير اال

ال  قػاء 
 
ٓؾًؽ-30 6650 200 6850 يمّعا ا

أ
بػُٞ-30 مارس-30 ا

أ
ُ ٝـٗاءش  %3 ا  لإليٗاء قػاء مؾجلؼما  / مػيرُة مٌثٌؿِٜال  ٖر

ديا  
أ
ٓؾًؽ-30 3560 300 3860 قػاء ِعد يا

أ
بػُٞ-30 ا

أ
بػُٞ-30 ا

أ
 %8 ا

 المٙاُؾا  ثمًِعا للجٌرُع ِم يػُ٘ يزارش العاطلِة  ِعاد ثم  
 ثم قػاء مؾجلؼما  مػيرُة 

 %5       10210 500 10710 ًٚاع االمم يااليٗاء يالمػير  ازمالٍ

 127032 37343 164375 االزمالٍ الّام
      

23% 

ث١ـــــــبْ ثبدلٛلـــف ادلــــبيل ٚاٌزٕف١ـــنٞ دلْوٚػـــبد اخلٞخ االٍزضّبه٠خ ٌٍؼبَ 
 2018/9/26ؽ   2018/7/1اٌفرتح ِٓ ػٓ   2019/2018ادلـــبيل 

لٕ زهِى
أ
 الِٙمة باال



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 االزجماٍِالجوامم 



 ادلَزف١ل٠ٓ ػلك اٌربٔبِظ َ

 ٖػد 3549 ٝػامى 1

 اؿػش 15891 ثٜاٖٞ 2

 اؿػش 25845 هما  3

4 
  الجٜاٖٞ  لٍ الوما  مم لجصٌُلى بصدى ماثم

 اؿػش 6988 ثارُظى شجٍ يالٜػامى 

157 

ادلٛلف اٌزٕف١نٞ ٌزىبفً ٚوواِٗ ّٙٓ ادلْوٚػبد ادللهعخ ثربٔبِظ ث١ـــــــبْ 
 2018/10/15ؽ   احلىِٛخ



 االػزّبك ادللهط اٍُ ادلْوٚع َ
اٌز٠ًّٛ 
 ادلزبػ

اإلٔفبق 
 ادلبيل

َٔجخ اٌزٕف١ن 
 ِٓ االػزّبك

 ادلٛلف اٌزٕف١نٞ

1 

مفػيع اؿجٜمال مرمّا  

 .طعما  ازجماِِة 

 انفاء يشعش الَايػُة-

1035 50 --- --- 

 انفاءِملِة  اؿهادثم -

 االؿٜا معُػُة  الٍالٌشعش 

زاري اؿجظػاج ثػاطِك -

البهاء مم الٌشعش المصلِة 

 لٙػُة الَايػُة

2 
مفػيع اؿجٜمال مػاٝؼ -

يِٞ المًهَ
أ
 الجا

125 -- -- -- --- 

3 

مفػيع اؿجٜمال -

مرمّا  االؿػش 

 يالًٌٗلة

305 -- -- -- -- 

 1465 االزمـــالــــــَ
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 2019/2018َ ادلبىلٌٍقٞخ االٍزضّبه٠خ ٌٍؼبَ اٌزٕف١نٞ ادلٛلف 



 ادلْوٚع اٍُ َ
  اٌم١ّخ
 اٌزؼبلل٠خ

 ادلزجمٟ ادلٕٖوف
ء ثل ربه٠ـ

 ادلْوٚع

 ربه٠ـ
  إٌٙٛ
 اٌزؼبللٞ

 ربه٠ـ
  إٌٙٛ
 ادلزٛلغ

  َٔجخ
 االجنبى

  ادلٛلف
 اٌزٕف١نٞ

 ادلؼٛلبد

1 
 مرمّا  اؿجٜمال مفػيع

 ازجماِِة طعما 

  االطوػ الٌادي يشعش
 بالٙمالِم

 2015/7 ٌُزع ال 747 639
  مم قًٌر  9

 االرض اؿجالم
 ٌُزع ال 100% 100% 2018/6

  بالٙهًػش االبًال يشعش
 قػق 

 2015/7 ٌُزع ال 750 708
  مم قًٌر  9

 االرض اؿجالم
 ٌُزع ال 100% 100% 2018/6

2 
 مػاٝؼ اؿجٜمال مفػيع

يِٞ
أ
 المًهَ الجا

 مهجرا  لبُِ مّػضء انفا
ؼ يِٞ مٝػ

أ
 باإلؿماِِلِة الجا

 2016/7 ٌُزع ال 800 736
  مم قًٌر  7

 االرض اؿجالم
 ٌُزع ال 100% 100% 2018/6
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 2018/2017ٌٍَقٞخ االٍزضّبه٠خ ادلٕز١ٙخ اٌزٕف١نٞ ادلٛلف 



 ٚؽلح اعزّبػ١خ 44ٚػلك  اكاهاد اعزّبػ١خ ٠8ٛعل ثبدلل٠و٠خ ػلك 
 ِووي رؤ١ً٘ ٌٍّؼبلني  2ػلك  

يِٞ  -
أ
ؼ ثا شغُة  –ثٌُّوِة  ازًؼشممهُ )  االؿماِِلِةمٝػ

أ
ؼ الّالج الًبَِّ  – يبِىا  (مٝػ

ؼ  - ؼ الّالج الًبَِّ  –ثهمِة مًارا   –زلؾا  الجظايب ) الجٞ الٜبِػ  ثايِٞمٝػ  (مٝػ
قظمـِة  اخبـا يبًاٚـة  الجايِـٞبالمصاَٖة الؿجظػاج قًادا   ثايِٞ ماثب 6ٌُزع ِعد  الجايِٞمٜاثب  -

 .الجٌُّوِة  ياالزًؼشمٌّق 
 اكاهح ّــئْٛ اٌــّـوأح  

زهِــة للمفــػيِا   5000 الــٍزهِــة  3000ُجــػايح ِٚمــة المفــػيع مــم  انجازِــاً مفــػيًِا  262ثــم ثهِٗــغ ِــعد 
 ( نِٗفة – البّالٌش – ٖهارش -ِؼام   ام  - المصؾمة – ابٌطلِٗى:) مجهايِة المٔػ للٙػ  الجالِة 
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 ث١بْ اإلكاهاد ٚاٌٛؽلاد االعزّبػ١خ ثٕٞبق احملبفظخ



 ر١ّٕخ اجملزّؼبد احمل١ٍخ  اكاهح 

زهِـة مفـػيِا  مجهايِـة المـٔػ  5000 الٍ 1000ثجػايح ِٚمة المفػيع مم  انجازَمفػيع  370ثم ثهِٗغ ِعد 
 ( الٌمِجالثعِِم مصال  – بٙالةثعِِم  –ثػبِة يٌِر  –ثػبِة مٌاقَ يماِؼ ) 

 اكاهح األٍوح ٚاٌٞفٌٛخ 

دير شوـانة نمٌذزِـة ِلـٍ مؾـجٌ  المصاَٖـة لجًبِـ٘ بـػامذ  10ُجم شالًِا ثهِٗغ بػنامذ الًٌٗلة المبٜػش لّعد 
 المًٌرش للًٗٞ مم طالل اللّب  االنفًة

 اكاهح اٌزى٠ٛٓ ادلٕٟٙ ٚاٌٖٕبػبد اٌٖغريح  

 مفػيع اؿػ مهجرة  90ثم ثهِٗغ ِعد 

 (ًٝػباء  –شعادش  –نٙاقى  – نرارش) المجؾػبِم مم الجّلِم ِلٍ المًم  االبهاءمم  51ثم ثعرُب 
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 ث١بْ اإلكاهاد ٚاٌٛؽلاد االعزّبػ١خ ثٕٞبق احملبفظخ



 االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ 

 ملٕ الجمٌُم

 



 ِعد
 اإلدارا 

ِعد 
 المٜاثب
 الجمٌُهِة

 ِعد بٙالِم
 الجمٌُم

 ِعد ٖػيع
 زمِّجَ

 مؾجٌدِا 

 لػف دِٚ٘
 مؾجٌدِا 

 ِاملة للمًاشم
 مصًا 

 البهؼُم يالٔاز
 مصًا 
 ثّبرة الٔاز

مؾجٌدِا  
نابِب ٓاز

أ
 ا

 خالزا  ثرمِع خالزا  ثبػُع

8 33 452 19 2 8 87 2 25 26 94 

ٓاِىب١ٔبد ِل٠و٠خ اٌز٠ّٛ 

ٓثٞبلبد اٌز٠ّٛ 

ٖػاد ِعد البًاٚا 
أ
 ِعد المؾجِٗعُم مم العِم ِعد اال

287385 940044 940044 

رَغ١ً ثٞبلبد عل٠لح 

 ِعد الًلبا 
 الجَ ثم اؿجالمًا

 ِعد المٌالِع
 المًلٌ  ثؾرِلًا

 ثؾرِلى ماثم
 ِلٍ الهَام

 المجبٍٙ

43362 84202 22774 20588 

 يم 16450 =الًاٚة الجظؼُهِة للفٌ  بالمصاَٖة •

 يم 92000 = الًاٚة اإلزمالِة للمٌامُ بالمصاَٖة •

 مظبؼ 492 =  زمالَ ِعد المظابؼ بالمصاَٖة •

 يم 14588 =   زمالَ اؿجًالك الٙمس قًػُا •

 يم 9298 =  زمالَ اؿجًالك العِٚ٘ قًػُا •

لٕ 70 زمالَ الظًة االؿجدمارُة لٌزارش الجمٌُم •
أ
ُ ٝـٗاءش المٜاثب ياإلدارا  يثم الجهِٗغ بهؾبة  ا ديا  يٖر

أ
 % 100زهِى لفػاء ِعد يا



 .مٌٕٚ مهاٖغ بُِ الؾلُ االؿاؿِة ياالؿجًالِٝة يثٌزًُّا يبًٙا للٜـداٖة الؾٜانِة

 ادلووي ٚادلل٠ٕخ َ
اٌٛؽلح 
 احمل١ٍخ

اٌمٛاد 
 ادلٍَؾخ

ٚىاهح 
 اٌلاف١ٍخ

 (أِبْ )
ذببهح 
 اجلٍّخ

ّٛاكه 
 حلَٛ
 ٝبىعخ

ِٕبفن 
 مجؼ١بد

 ِٕبفن
مجؼ١بد 
 أ١ٍ٘خ

 اجلٍّخ

 59 9 2 6 5 5 20 12 اإلٍــّبػــ١ٍ١ـخ 1

 15 2 3 2 - - 6 1 ٕـ٠ٛـــوأثــــٛ  2

3 
اٌمٖبٕني 
 اجلل٠لح

2 3 1 1 3 2 2 15 

 14 2 4 2 1 - 4 2 اٌزـــً اٌىج١ــو 4

 19 4 1 5 2 - 4 7 فـــــب٠ــــــــل  5

 20 - 3 4 - - 7 3 اٌمٕٞـــوح غوة 6

 9 - 1 1 2 - 5 - اٌمٕٞــوح ّوق  7

 151 19 16 23 11 6 49 27 االزمالٍ

 .ثابّة لٌزارش الجمٌُم ( ثصِا ممػ)ؿِارا  ٝمهاٖغ مجهٙلة ثابّة لرًاز الظعمة الٌيهِة باإلهاٖة الٍ ؿِارش  4ٌُزع ِعد •
ٌٌٝل لٗجس ِعد • ة االؿجؼراع الؾمَٜ الجابّة لًِرة ٚهاش الؾٌُؽ بّمٞ بػيث مهاٖغ بمعُهة اإلؿماِِلِة لبُِ  4ثٌٙم شالًِا مصاَٖة اإلؿماِِلِة بالجهؾِ٘ مُ قٝػ

ة لمٌايهَ اإلؿماِِلِة  .  مهجرا  الفٝػ

ة ِلٍ مػاٝؼ يمع  المصاَٖة  151ِعد المهاٖغ بالمصاَٖة  ازمالٍ ثٍمهٗغ مٌِز
 
-: ٝاال  



االؿماِِلِة                 ةــــمصاَٖ

 ا ُ ثصِم


