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 27  نم 3  ةحفص
 

 تامولبدلا جمارب :ًالوأ

 تايرصب ينف مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 يروضح يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط - بالط تابلاط - بالط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 60 ةعاس 115

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 8

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 21000 يدوعس لاير 40250

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 6300 يدوعس لاير 6300

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 350 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***



 27  نم 4  ةحفص
 

 

 تايرصب ينف مولبد جمانرب تايوتسم لماك *موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 6300 لوألا .س.ر 6300 لوألا

 .س.ر 5600 يناثلا .س.ر 5600 يناثلا

 .س.ر 6300 ثلاثلا .س.ر 6300 ثلاثلا

بيردت .س.ر 5950 عبارلا  -  .س.ر 2800  عبارلا

   .س.ر 5250 سماخلا

   .س.ر 5250 سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2800  عباسلا

بيردت  -    .س.ر 2800  نماثلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 



 27  نم 5  ةحفص
 

 ةيذغألا ةمالسو ةدوج مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 يروضح يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 بالط بالط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 55 ةعاس 111

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 8

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 19250 يدوعس لاير 38850

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 5250 يدوعس لاير 5250

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 350 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 

 



 27  نم 6  ةحفص
 

 ةيذغألا ةمالسو ةدوج مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 5250 لوألا .س.ر 5250 لوألا

 .س.ر 5600 يناثلا .س.ر 5600 يناثلا

 .س.ر 5600 ثلاثلا .س.ر 5600 ثلاثلا

بيردت .س.ر 5600 عبارلا  -  .س.ر 2800  عبارلا

   .س.ر 5600 سماخلا

   .س.ر 5600 سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2800  عباسلا

بيردت  -    .س.ر 2800  نماثلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 



 27  نم 7  ةحفص
 

 يلآلا بساحلا مولعو ةجمربلا مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 يروضح يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط - بالط تابلاط - بالط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 60 ةعاس 116

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 8

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 18000 يدوعس لاير 34800

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 4800 يدوعس لاير 4800

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 300 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 

 



 27  نم 8  ةحفص
 

 يلآلا بساحلا مولعو ةجمربلا مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 4800 لوألا .س.ر 4800 لوألا

 .س.ر 5400 يناثلا .س.ر 5400 يناثلا

 .س.ر 5400 ثلاثلا .س.ر 5400 ثلاثلا

بيردت .س.ر 4500 عبارلا  -  .س.ر 2400  عبارلا

   .س.ر 5100 سماخلا

   .س.ر 4800 سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2400  عباسلا

بيردت  -    .س.ر 2400  نماثلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 

 



 27  نم 9  ةحفص
 

 تامولعملا نمأ مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 يروضح يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط - بالط تابلاط - بالط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 61 ةعاس 116

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 8

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 18300 يدوعس لاير 34800

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 5400 يدوعس لاير 5400

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 300 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 

 



 27  نم 10  ةحفص
 

 تامولعملا نمأ مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 5400 لوألا .س.ر 5400 لوألا

 .س.ر 5400 يناثلا .س.ر 5400 يناثلا

 .س.ر 5100 ثلاثلا .س.ر 5100 ثلاثلا

بيردت .س.ر 4500 عبارلا  -  .س.ر 2400  عبارلا

   .س.ر 5100 سماخلا

   .س.ر 4500 سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2400  عباسلا

بيردت  -    .س.ر 2400  نماثلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 

 



 27  نم 11  ةحفص
 

 يقيبطتلا قيوستلا مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 **)ةكم( دعب نع - يروضح **)ةكم( دعب نع - يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط - بالط تابلاط - بالط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 53 ةعاس 94

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 7

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 13250 يدوعس لاير 23500

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 3750 يدوعس لاير 3750

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 250 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .يسيئرلا عرفلا ةمركملا ةكم يف نوكت )خلإ...ةجمدم لوصف - تارابتخا( ةبلطلا روضح بلطتت يتلا تاءارجإلا عيمج **

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 



 27  نم 12  ةحفص
 

 يقيبطتلا قيوستلا مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 3750 لوألا .س.ر 3750 لوألا

 .س.ر 3500 يناثلا .س.ر 3500 يناثلا

 .س.ر 4000 ثلاثلا .س.ر 4000 ثلاثلا

بيردت .س.ر 4250 عبارلا  -  .س.ر 2000  عبارلا

   .س.ر 4000 سماخلا

بيردت  -    .س.ر 2000  سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2000  عباسلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 

 

 



 27  نم 13  ةحفص
 

 ةيبتكملا ةرادإلا مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 **)ةكم( دعب نع - يروضح **)ةكم( دعب نع - يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط - بالط تابلاط - بالط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 55 ةعاس 93

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 7

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 13750 يدوعس لاير 23250

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 3750 يدوعس لاير 3750

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 250 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .يسيئرلا عرفلا ةمركملا ةكم يف نوكت )خلإ...ةجمدم لوصف - تارابتخا( ةبلطلا روضح بلطتت يتلا تاءارجإلا عيمج **

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 



 27  نم 14  ةحفص
 

 ةيبتكملا ةرادإلا مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 3750 لوألا .س.ر 3750 لوألا

 .س.ر 4000 يناثلا .س.ر 4000 يناثلا

 .س.ر 4000 ثلاثلا .س.ر 4000 ثلاثلا

بيردت .س.ر 3750 عبارلا  -  .س.ر 2000  عبارلا

   .س.ر 3750 سماخلا

بيردت  -    .س.ر 2000  سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2000  عباسلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 

 



 27  نم 15  ةحفص
 

 ةيرشبلا دراوملا ةرادإ مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 **)ةكم( دعب نع - يروضح **)ةكم( دعب نع - يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط - بالط تابلاط - بالط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 59 ةعاس 98

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 7

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 14750 يدوعس لاير 24500

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 3750 يدوعس لاير 3750

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 250 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .يسيئرلا عرفلا ةمركملا ةكم يف نوكت )خلإ...ةجمدم لوصف - تارابتخا( ةبلطلا روضح بلطتت يتلا تاءارجإلا عيمج **

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 



 27  نم 16  ةحفص
 

 ةيرشبلا دراوملا ةرادإ مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 3750 لوألا .س.ر 3750 لوألا

 .س.ر 4500 يناثلا .س.ر 4500 يناثلا

 .س.ر 4500 ثلاثلا .س.ر 4500 ثلاثلا

بيردت .س.ر 3750 عبارلا  -  .س.ر 2000  عبارلا

   .س.ر 4000 سماخلا

بيردت  -    .س.ر 2000  سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2000  عباسلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 

 



 27  نم 17  ةحفص
 

 ماعطلا جاتنإ مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 يروضح يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط تابلاط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 59 ةعاس 114

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 8

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 14750 يدوعس لاير 28500

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 3750 يدوعس لاير 3750

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 250 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 

 



 27  نم 18  ةحفص
 

 ماعطلا جاتنإ مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 3750 لوألا .س.ر 3750 لوألا

 .س.ر 4500 يناثلا .س.ر 4500 يناثلا

 .س.ر 4500 ثلاثلا .س.ر 4500 ثلاثلا

بيردت .س.ر 3750 عبارلا  -  .س.ر 2000  عبارلا

   .س.ر 4000 سماخلا

   .س.ر 4000 سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2000  عباسلا

بيردت  -    .س.ر 2000  نماثلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 

 



 27  نم 19  ةحفص
 

 ينوناق دعاسم مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 يروضح يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط - بالط تابلاط - بالط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 62 ةعاس 106

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 7

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 15500 يدوعس لاير 26500

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 4500 يدوعس لاير 4500

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 250 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 

 



 27  نم 20  ةحفص
 

 ينوناق دعاسم مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 4500 لوألا .س.ر 4500 لوألا

 .س.ر 4000 يناثلا .س.ر 4000 يناثلا

 .س.ر 5000 ثلاثلا .س.ر 5000 ثلاثلا

بيردت .س.ر 4500 عبارلا  -  .س.ر 2000  عبارلا

   .س.ر 4500 سماخلا

بيردت  -    .س.ر 2000  سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2000  عباسلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 

 



 27  نم 21  ةحفص
 

 ةئيبلا ةيامح ايجولونكت مولبد 

 + ةيسارد نيتنس( طسوتم مولبدلا عون

 )رهشأ ٦ بيردت

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم

 )رهشأ

 يروضح يروضح ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط - بالط تابلاط - بالط ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 61 ةعاس 120

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 تايوتسم 8

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 18300 يدوعس لاير 36000

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 5100 يدوعس لاير 5100

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 300 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 

 



 27  نم 22  ةحفص
 

 ةئيبلا ةيامح ايجولونكت مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا طسوتملا مولبدلا 

 موسرلا ىوتسملا موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 5100 لوألا .س.ر 5100 لوألا

 .س.ر 5400 يناثلا .س.ر 5400 يناثلا

 .س.ر 5400 ثلاثلا .س.ر 5400 ثلاثلا

بيردت .س.ر 5100 عبارلا  -  .س.ر 2400  عبارلا

   .س.ر 5100 سماخلا

   .س.ر 5100 سداسلا

بيردت  –    .س.ر 2400  عباسلا

بيردت  -    .س.ر 2400  نماثلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 

 

 

 

 

 



 27  نم 23  ةحفص
 

 ماتيألا ةياعر يف ةيعامتجالا ةمدخلا مولبد 

 ٣ بيردت + ةيسارد ةنس( كراشم  مولبدلا عون

 )رهشأ

 **)ةكم( دعب نع - يروضح  ذيفنتلا ةيلآ

 تابلاط - بالط  ةفدهتسملا ةئفلا

 تادحولا عومجم

 ةيسيردتلا

 ةعاس 62 

 تايوتسم ددع

 ةساردلا

 تايوتسم 4 

 ةيلامجإلا موسرلا

 * جمانربلل

 يدوعس لاير 15500 

 لصفلا موسر

 لوألا يساردلا

 * )لوألا ىوتسملا(

 يدوعس لاير 4500 

 .)ةبيرضلل ةلماش ريغ( يدوعس لاير 250 يواست جمانربلا يف ةيسيردتلا ةدحولا ةميق نأب ًاملع

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 .)كراشم مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(

 .يسيئرلا عرفلا ةمركملا ةكم يف نوكت )خلإ...ةجمدم لوصف - تارابتخا( ةبلطلا روضح بلطتت يتلا تاءارجإلا عيمج **

 .رثعت نود يسارد لصف لكل ةيساردلا ةطخلاب ةـ/ـبلاطلا مازتلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيلامجإلا موسرلا***

 



 27  نم 24  ةحفص
 

 ماتيألا ةياعر يف ةيعامتجالا ةمدخلا مولبد جمانرب تايوتسم لماك موسر عبتي

 كراشملا مولبدلا

 موسرلا ىوتسملا

 .س.ر 4500 لوألا

 .س.ر 4500 يناثلا

 .س.ر 4500 ثلاثلا

بيردت  -  .س.ر 2000  عبارلا

 :ماه حيضوت ؛ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *

 مولبد :لاثم نيتنس نم لقأ مولبدلل ةساردلا تناك لاح يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .نيتنس نم لقأ هتدم نأل ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد بلطتي مولبدلا اذه – )كراشم

 .)تالاحلا لك يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد نييدوعسلا ريغ ةبلطلا ىلع بجوتي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27  نم 25  ةحفص
 

 ةيليهأتلا ةنسلا جمارب :ًايناث

 عرفلا

 جمانربلا مسقلا ةيلكلا

 ةنسلل موسرلا
 ريغ( ةيساردلا

 ةميقلل ةلماش
 )ةفاضملا

 ةمركملا ةكم

 تامولعملا مظنو يلآلا بساحلا

 مولع
 بساحلا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 يلآلا بساحلا

 يدوعس لاير 15000

 ةسدنه
 بساحلا
 يلآلا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 يلآلا بساحلا

 يدوعس لاير 15000

 مظن
 تامولعملا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 يلآلا بساحلا

 يدوعس لاير 15000

 ملع
 تامولعملا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 يلآلا بساحلا

 يدوعس لاير 15000

 ةيقيبطتلا مولعلا

 يدوعس لاير 15000 ءايزيف ءايزيفلا
 يدوعس لاير 15000 ةيبط ءايزيف ءايزيفلا
 يدوعس لاير 15000 ءايميك ءايميكلا
 يدوعس لاير 15000 ةيعانص ءايميك ءايميكلا
 يدوعس لاير 15000 ةيئيب مولع ءايحألا
 مولعلا
 ةيضايرلا

 يدوعس لاير 15000 تايضايرلا

 مولعلا
 ةيضايرلا

 ةيلاملا تايضايرلا
 ةيراوتكالا مولعلاو

 يدوعس لاير 15000

 ةيمالسإلا ةرامعلاو ةسدنهلا

 ةسدنهلا
 ةيئابرهكلا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 ةسدنهلا

 يدوعس لاير 15000

 ةسدنهلا
 ةيندملا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 ةسدنهلا

 يدوعس لاير 15000

 ةسدنهلا
 ةيكيناكيملا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 ةسدنهلا

 يدوعس لاير 15000

 يدوعس لاير 10000 ةضايرلا مولع ةيندبلا ةيبرتلا ةيبرتلا

 ميماصتلا
 يدوعس لاير 10000 ءايزألا ميمصت ءايزألا ميمصت
 نكسلا
 لزنملا ةرادإو

 يدوعس لاير 10000 تاجتنملا ميمصت

 ةمظنألاو ةيئاضقلا تاساردلا
 تاساردلا
 ةيئاضقلا

 يدوعس لاير 10000 ةيئاضقلا تاساردلا

 ةيعامتجالا مولعلا
 ةمدخلا
 ةيعامتجالا

 يدوعس لاير 10000 ةيعامتجالا ةمدخلا

 يدوعس لاير 10000 مالعإلا مالعإلا

 يدوعس لاير 10000 نيمأتلا نيمأتلا ةيمالسإلا ةيلاملاو ةيداصتقالا مولعلا

 لامعألا ةرادإ ةيلك
 يدوعس لاير 10000 قيوستلا قيوستلا
 ةحايسلا
 ةقدنفلاو

 يدوعس لاير 10000 ةقدنفلاو ةحايسلا



 27  نم 26  ةحفص
 

 عرفلا

 جمانربلا مسقلا ةيلكلا

 ةنسلل موسرلا
 ريغ( ةيساردلا

 ةميقلل ةلماش
 )ةفاضملا

يللا
 ث

 
  ثيللاب يلآلا بساحلا

 مولع
 بساحلا
 يلآلا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 يلآلا بساحلا

 يدوعس لاير 15000

 ثيللاب ةيعماجلا ةيلكلا
 يدوعس لاير 15000 تايضايرلا تايضايرلا
 يدوعس لاير 15000 ءايزيفلا ءايزيفلا
 يدوعس لاير 15000 ءايميكلا ءايميكلا

 ثيللاب ةسدنهلا

 ةسدنهلا
 ةيئيبلا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 ةسدنهلا

 يدوعس لاير 15000

 ةسدنه
 تاينورتكلإلا
 تالاصتالاو

 ةيلك ىلوأ ةنس
 ةسدنهلا

 يدوعس لاير 15000

 يدوعس لاير 10000 مالعإلا مالعإلا ثيللاب ةيعماجلا ةيلكلا

 ةذفنقلا

 ةذفنقلاب يلآلا بساحلا

 مولع
 بساحلا
 يلآلا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 يلآلا بساحلا

 يدوعس لاير 15000

 ةسدنه
 بساحلا
 يلآلا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 يلآلا بساحلا

 يدوعس لاير 15000

 ةذفنقلاب ةيعماجلا ةيلكلا
 يدوعس لاير 15000 تايضايرلا تايضايرلا
 يدوعس لاير 15000 ءايزيفلا ءايزيفلا

 ةذفنقلاب ةسدنهلا

 ةسدنه
 دييشتلا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 ةسدنهلا

 يدوعس لاير 15000

 ةسدنهلا
 ةيعانصلا

 ةيلك ىلوأ ةنس
 ةسدنهلا

 يدوعس لاير 15000

مومجلا  
 مومجلاب ةيعماجلا ةيلكلا 

 مولع
 بساحلا
 يلآلا

 يدوعس لاير 15000 ةيلك ىلوأ ةنس

 يدوعس لاير 15000 تايضايرلا تايضايرلا
 يدوعس لاير 15000 ءايميكلا ءايميكلا
 يدوعس لاير 15000 ءايزيفلا ءايزيفلا
 ةمدخ
 ةيعامتجا

 يدوعس لاير 10000 ةيعامتجا ةمدخ

 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لمشت ال موسرلا *
 .)نيتنس نم لقأ جمانربلا ةدم نأل ةيليهأتلا ةنسلا يف ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفد ةـ/ـبلاطلا ىلع بجوتي(

 .)ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل ةلماش ريغ( يدوعس لاير ٥٠٠ ررقملل رابتخالا ةداعإ موسر **
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	ىهتنا
 ،،،قيفوتلا هللاابو

 ةيلكلا ةلاكو
 ةيقيبطتلا جماربلل

 ةيلكلا
 ةيقيبطتلا


