انًؼتًذٌت  :بًُ خٍاس
بطاقت إسشاداث

بطاقت إسشاداث
انشيض

5202001 :

انشيض

5202002 :

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انؼُٕاٌ

 :شاسع صانح بٍ ٌٕسف انصًؼت بًُ انؼُٕاٌ

َٓ :ج خانذ بٍ انٕنٍذ(حً انحشٌت) انصًؼت

خٍاس
700 :

انًساحت انًغطاة (و)²

590 :

َٕػٍت انًبُى

 :بُاء ػادي صهب إستفاع  4و

َٕػٍت انًبُى

 :بُاء ػادي صهب إستفاع 4و

سُت اإلَجاص

1994 :

سُت اإلَجاص

 :انطابق أسضً (ٔ)2005طابق أٔل2012

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

 :انًحم تًاو انتجٍٓضاث

استغالل انًحم سابقا

:

انشبط بانشبكاث

 :ياء ،كٓشباء ٔتطٍٓش

يالحظاث

 :يحم نهكشاء

انًساحت انًغطاة (و)²

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

:

استغالل انًحم سابقا

:

انشبط بانشبكاث

:

يالحظاث

:

انًحم جاْض تًايا ٔبّ يجًٕػت
صحٍت ٔإداسة
أستؼًم كًصُغ نهخٍاطت ٔيصُغ
نألحزٌت ٔيصُغ نهتؼهٍب
ياء  ،كٓشباء راث ضغط ػانً،
تطٍٓش
انًبُى يتكٌٕ يٍ طابق أسضً
ٔطابق أٔل
يحم نهكشاء

بطاقت إسشاداث

بطاقت إسشاداث
انشيض
انًؼتًذٌت
انؼُٕاٌ

 :شاسع األغانبت انصًؼت بًُ خٍاس

انشيض
انًؼتًذٌت
انؼُٕاٌ

 :بًُ خٍاس

انًساحت انًغطاة (و)²

300 :

انًساحت انًغطاة (و)²

1000 :

َٕػٍت انًبُى

 :بُاء ػادي صهب إستفاع  4و

َٕػٍت انًبُى

:

سُت اإلَجاص
انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

 :حذٌث اإلَجاص

سُت اإلَجاص
انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

:
:

استغالل انًحم سابقا

 :أستؼًم كًصُغ نهخٍاطت " طشٌضة"

استغالل انًحم سابقا

:

انشبط بانشبكاث

 :ياء ،كٓشباء ،كٓشباء راث ضغط
ػانً ٔ تطٍٓشْ ،اتف ،ا،تشَاث

انشبط بانشبكاث

 :ياء ،كٓشباء ْ،اتف

يالحظاث

 :يحم نهكشاء

يالحظاث

 :يحم نهكشاء

5202003 :
 :بًُ خٍاس

 :انًحم تًاو انتجٍٓضاث ٔبّ يجًٕػت
صحٍت ٔإداسة

بطاقت إسشاداث

5202004 :
 :بًُ خٍاس

بطاقت إسشاداث

انشيض

5202005 :

انشيض

5202014 :

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انؼُٕاٌ

 :انًُطقت انصُاػٍت انًؼًٕسة 8060
بًُ خٍاس

انؼُٕاٌ

 :يذخم دٌاس بٍ سانى

انًساحت انًغطاة (و)²

3660 :

انًساحت انًغطاة (و)²

300 :

َٕػٍت انًبُى

:

َٕػٍت انًبُى

 :بُاء ػادي صهب إستفاع3,5و

سُت اإلَجاص

:

سُت اإلَجاص

2007 :

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

:

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

 :دٔسة يٍاِ

استغالل انًحم سابقا

:

استغالل انًحم سابقا

ٔ :سشت َجاسة

انشبط بانشبكاث

 :ياء ،كٓشباء ْ،اتف

انشبط بانشبكاث

 :ياء  ،كٓشباء ،كٓشباءضغط ػانً،

يالحظاث

 :يحم نهكشاء أٔ نهبٍغ

يالحظاث

:

انشيض

5202007 :

انشيض

5202008 :

انًؼتًذٌت
انؼُٕاٌ

 :بًُ خٍاس

انًؼتًذٌت
انؼُٕاٌ

 :بًُ خٍاس

انًساحت انًغطاة (و)²
َٕػٍت انًبُى

700 :
:

انًساحت انًغطاة (و)²
َٕػٍت انًبُى

:

سُت اإلَجاص

:

سُت اإلَجاص

:

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

:

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

:

استغالل انًحم سابقا

:

استغالل انًحم سابقا

:

انشبط بانشبكاث

 :ياء ،كٓشباء ْ،اتف

انشبط بانشبكاث

 :ياء ،كٓشباء ْ،اتف

يالحظاث

 :يحم نهكشاء

يالحظاث

 :يحم نهكشاء

بطاقت إسشاداث

 :بًُ خٍاس

بطاقت إسشاداث

بطاقت إسشاداث

 :بًُ خٍاس
1400 :

بطاقت إسشاداث

انشيض

5202009 :

انشيض

5202010 :

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انؼُٕاٌ
انًساحت انًغطاة (و)²

 :شاسع سٍذي ػهً انصًؼً8023
انصًؼت
630 :

انؼُٕاٌ

 :بًُ خٍاس

انًساحت انًغطاة (و)²

400 :

َٕػٍت انًبُى

 :بُاء ػادي صهب إستفاع  4و

َٕػٍت انًبُى

 :بُاء ػادي صهب إستفاع3,8

سُت اإلَجاص

2014 :

سُت اإلَجاص

2008 :

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

 :يكتب ٔ3دٔساث يٍاِ

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

:

استغالل انًحم سابقا

 :ياء ٔكٓشٌاء ضغط ػانً ٔغاص
طبٍؼً
 :ياء ،كٓشباء ْ،اتف تطٍٓش

استغالل انًحم سابقا

 :يخضٌ

انشبط بانشبكاث

 :ياء ،كٓشباء

انشبط بانشبكاث

 :يحم نهكشاء (دفغ يؼهٕو انكشاء سٌُٕا يالحظاث

يالحظاث

 :يحم نهكشاء

كايال

بطاقت إسشاداث

بطاقت إسشاداث
انشيض

5202011 :

انشيض

5202012 :

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انؼُٕاٌ
انًساحت انًغطاة (و)²
َٕػٍت انًبُى

 :دٌاس بٍ سانى بًُ خٍاس8060
 :بُاء ػادي صهب إستفاع  4و

انؼُٕاٌ
انًساحت انًغطاة (و)²
َٕػٍت انًبُى

 :حً انحشٌت انصًؼت
 :بُاء ػادي صهب إستفاع 3,5و

سُت اإلَجاص

2015 :

سُت اإلَجاص

2010 :

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

 :بصذد اإلَجاص

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

 :جاْضا تًايا

استغالل انًحم سابقا

:

استغالل انًحم سابقا

:

انشبط بانشبكاث

:

انشبط بانشبكاث

 :ياء ،كٓشباء ،تطٍٓش

يالحظاث

:

يالحظاث

 :انبٍغ 300أنف دٌُاس كايم أٔ كشاء36
د/و 2فً انسُت

470 :

بطاقت إسشاداث

400 :

بطاقت إسشاداث

انشيض

5202013 :

انشيض

5202014 :

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انًؼتًذٌت

 :بًُ خٍاس

انؼُٕاٌ
انًساحت انًغطاة (و)²
َٕػٍت انًبُى

 :بًُ خٍاس
 :بُاء ػادي صهب إستفا 3,5و

انؼُٕاٌ
انًساحت انًغطاة (و)²
َٕػٍت انًبُى

 :بًُ خٍاس
 :بُاء ػادي صهب إستفا 3,5و

سُت اإلَجاص

2017 :

سُت اإلَجاص

2010 :

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

 :بصذد اإلَجاص

انتجٍٓضاث انذاخهٍت نهًحم

:

استغالل انًحم سابقا

:

استغالل انًحم سابقا

 :يخضٌ

انشبط بانشبكاث

:

انشبط بانشبكاث

 :ياء  ،كٓشباء ،كٓشباءضغط ػانً ،غاص
طبٍؼً

يالحظاث

:

يالحظاث

:

180 :

150 :

