انًؼخًدٌت :

يُصل حًٍى
بطبقت إزشبداث

بطبقت إزشبداث
5402002
 :يُصل حًٍى

انسيص
انًؼخًدٌت

 :انسػٍٍٍُ ٔسط انًدٌُت

انؼُٕاٌ
انًسبحت انًغطبة (و)²
َٕػٍت انًبُى
سُت اإلَجبش
انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

 :ك ّم انًكّٕ َبث

اسخغالل انًحم سببقب

 :يسخغم يٍ انًبنك كًكخبت ٔيطؼى

انسبط ببنشبكبث

 :انًبء ،كٓسببء ذاث ضغط ػبنً،
أَخسَبث  ،حطٍٓس

انسبط ببنشبكبث

 :يبء ،كٓسببء ذاث ضغط ػبنًْ ،بحف،
أَخسَبث  ،حطٍٓس

يالحظبث

 :يٍ انًُخظس ديج انًسبحت انًركٕزة
يغ يسبحت يجبٔزة نشقٍق انًبنك
نٍصبح انؼقبز ًٌسح  700و ²يحم
نهكساء

يالحظبث

 :يٍ انًُخظس ديج انًسبحت انًركٕزة يغ
يسبحت يجبٔزة نشقٍق انًبنك نٍصبح
انؼقبز ًٌسح  700و²
يحم نهكساء

انسيص

انًؼخًدٌت
انؼُٕاٌ
انًسبحت انًغطبة (و)²
َٕػٍت انًبُى
سُت اإلَجبش
انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم
اسخغالل انًحم سببقب

200 :
 :بُبء ػبدي صهب ازحفبع  3أيخبز
1982 :
 :دٔزة يٍبِ ـ يبهط ببنجهٍص ـ ببببٌ
أنًٍٍُٕو
 :يقٓى

بطبقت إزشبداث

5402003 :
 :يُصل حًٍى
 :انسػٍٍٍُ يُصل حًٍى 8083
144 :
 :بُبء ػبدي صهب ازحفبع  3أيخبز
1994 :

بطبقت إزشبداث

انسيص

5402004 :

انسيص

5402005 :

انًؼخًدٌت

 :يُصل حًٍى

انًؼخًدٌت

 :يُصل حًٍى

انؼُٕاٌ

 :انسػٍٍٍُ  8083يُصل حًٍى

انؼُٕاٌ

 :يُصل حًٍى 8080

انًسبحت انًغطبة (و)²

746 :

انًسبحت انًغطبة (و)²

1500 :

َٕػٍت انًبُى

 :بُبء ػبدي صهب ازحفبع  4أيخبز

َٕػٍت انًبُى

 :بُبء ػبدي صهب ازحفبع  5أيخبز

سُت اإلَجبش

2008 :

سُت اإلَجبش

2011 :

انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

َ :بقص نٍقت

انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

 :بصدد اإلَجبش (َبقص انبالط)

اسخغالل انًحم سببقب

:

اسخغالل انًحم سببقب

:

انسبط ببنشبكبث

 :يبء ،كٓسببء ذاث ضغط ػبنًْ ،بحف ،انسبط ببنشبكبث

يالحظبث

حطٍٓس
 :يحم نهكساء

يالحظبث

بطبقت إزشبداث

 :يبء ،كٓسببءْ ،بحف
 :يحم نهكساء

بطبقت إزشبداث

انسيص

5402006 :

انسيص

5402007 :

انًؼخًدٌت
انؼُٕاٌ

 :يُصل حًٍى
 8080 :يُصل حًٍى

انًؼخًدٌت
انؼُٕاٌ

 :يُصل حًٍى

انًسبحت انًغطبة (و)²

1200 :

انًسبحت انًغطبة (و)²

 :شبزع انحبٍب بٕقٍبت يُصل حًٍى (أيبو
انبهدٌت)
2300 :

َٕػٍت انًبُى

 :بُبء ػبدي صهب ازحفبع  4أيخبز

َٕػٍت انًبُى

 :بُبء ػبدي صهب

سُت اإلَجبش

2005 :

سُت اإلَجبش

 :فً طٕز اإلَجبش

انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

 :جبْص حًبيب ـ دٔزة يٍبِ

انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

 :يبء ،كٓسببء

اسخغالل انًحم سببقب

 :نى ٌقغ إسخؼًبنّ

اسخغالل انًحم سببقب

ٍَٓ :ت األشغبل

انسبط ببنشبكبث

 :يبء ،كٓسببء

انسبط ببنشبكبث

 :يبء ،كٓسببء ،حطٍٓس

يالحظبث

 3 :يحالث يسبحت كم ٔاحد  400 :و ²يالحظبث

450 :و ²انطببق ححج أزضً ٔ 400و²
انطببق األزض ٔ 4طٕابق يسبحت كم
ٔاحد 350و ²يحم نهكساء

يحم نهكساء

بطبقت إزشبداث

بطبقت إزشبداث
انسيص

5402008 :

انسيص

5402009 :

انًؼخًدٌت

 :يُصل حًٍى

انًؼخًدٌت

 :يُصل حًٍى

انؼُٕاٌ

 :شبزع انبٍئت  8080يُصل حًٍى

انؼُٕاٌ

 :ػًبدة انصقبنبت يُصل حًٍى

انًسبحت انًغطبة (و)²

226 :

انًسبحت انًغطبة (و)²

500 :

َٕػٍت انًبُى

 :بُبء ػبدي صهب

َٕػٍت انًبُى

سُت اإلَجبش

2009 :

سُت اإلَجبش

 :حدٌد يشهك ـ بُبء ػبدي صهب ازحفبع 4
أيخبز
1990 :

انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

:

انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

 :جبْص حًبيب  :يكخبت دٔزة يٍبْت يطؼى

اسخغالل انًحم سببقب

 :نى ٌقغ إسخؼًبنّ

اسخغالل انًحم سببقب

 :يصُغ خٍبة أنًبًَ ( ) loi72

انسبط ببنشبكبث

 :يبء ،كٓسببءْ ،بحف ،فبكس ،حطٍٓس

انسبط ببنشبكبث

يالحظبث

 :يحم نهكساء

يالحظبث

 :يبء ،كٓسببء ضغط ػبنًْ ،بحف حطٍٓسٔ
غبش طبٍؼً
 :يحم نهكساء

بطبقت إزشبداث

بطبقت إزشبداث
انسيص

5402010 :

انسيص

5402011 :

انًؼخًدٌت

 :يُصل حًٍى

انًؼخًدٌت

 :يُصل حًٍى

انؼُٕاٌ

 :ػًبدة انسػٍٍٍُ بًُصل حًٍى8083

انؼُٕاٌ

َٓ :ج انسٌبض بًُصل حًٍى

انًسبحت انًغطبة (و)²

200 :

انًسبحت انًغطبة (و)²

160 :

َٕػٍت انًبُى

 :حدٌد يشبك ـ بُبء ػبدي صهب ازحفبع َٕػٍت انًبُى

 :حدٌد يشهك ـ بُبء ػبدي صهب ازحفبع

 4أيخبز
2014 :

سُت اإلَجبش

:

انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

:

انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

:

اسخغالل انًحم سببقب

 :نى ٌقغ إسخؼًبنّ

اسخغالل انًحم سببقب

:

انسبط ببنشبكبث

 :يبء ،كٓسببء ضغط ػبنً ٔحطٍٓس

انسبط ببنشبكبث

 :يبء ،كٓسببء ضغط ػبنًْ ،بحف حطٍٓس

يالحظبث

 :قببم نهخٕسؼت  /نهكساء

يالحظبث

:

سُت اإلَجبش

يحم نهكساء أٔ انبٍغ

بطبقت إزشبداث
انسيص

5402012 :

انًؼخًدٌت

 :يُصل حًٍى

انؼُٕاٌ
انًسبحت انًغطبة (و)²

 :شبزع انحسٌت طسٌق انصقببهت يُصل
حًٍى8080
1170 :

َٕػٍت انًبُى

 :بُبء ػبدي صهب ازحفبع  4أيخبز

سُت اإلَجبش

2005 :

انخجٍٓصاث انداخهٍت نهًحم

 :دٔزة يٍبِ

اسخغالل انًحم سببقب

:

انسبط ببنشبكبث

 :يبء ،كٓسببء حطٍٓس

يالحظبث

 :نهكساء

