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 ةیبرغملا ةكلمملا
 ةیلخادلا ةرازو
 نون داو میملك ةھج
 ينفا يدیس میلقإ

 ينفا يدیس ةعامج
 ةیلاملا دراوملا ةیمنت مسق
 
 
 
 
 

 
 **يــــــــــــئاــــــــبج رارــــــــــــــق **

 
  يئابجلارارقلل ممتم و ریغم

 2008 وینوي 30 خيراتب 01/2008 :مقر
 همیمتت و هرییغت عقو امك

 
 تابجاولا و قوقحلا و موسرلا راعسأ و بسن ددحي

 ةــــــــینازیم ةدــــئافل ةـــقحتسملا
 يـــــــنفا يدـــــیس ةـــــعامج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 وینوي 20 :قفاوملا 1437 ناضمر 14 :خــيراتب 05/2016 :مــقر رارــق
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 ةیبرغملا ةكلمملا
 ةیلخادلا ةرازو
 نون داو میملك ةھج
 ينفا يدیس میلقإ

 ينفا يدیس ةعامج
 ةیلاملا دراوملا ةیمنت مسق
 
 

 قوقحلا و موسرلا غلبم ددحي يئابج رارق*
 ةینازیم ةدئافل ةقحتسملا تابجاولا و

 *ينفا يدیس ةعامج
 

                                       *      *      *      * 
 
 :ينفا يدیس ةنيدمل يعامجلا سلجملا سیئر نإ
 

Ø 2015 ویلوي07( 1436 ناضمر20 يف رداصلا 1-15-85 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب( 
 .ةیلحملا تاعامجلاب قلعتملا 113-14 :مقریمیظنتلا نوناقلا ذیفنتب قلعتي نوناق ةباثمب

 

Ø نسب )2010 رياني 03( 1431 مرحم 17 يف رداصلا 2-09-441 :مقر موسرملا ىىضتقمب 
 .اھتائیھ و ةیلحملا تاعامجلل ةیمومعلا ةبساحملل ماظن

 

Ø نوناقلا ذیفنتب رداصلا 2007 ربنون 30 خيراتب 1-07-195 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب 
 .اھتاعومجم و ةیلحملا تاعامجلا تايابجب قلعتملا 47-06 :مقر

 

Ø نوناقلا ذیفنتب رداصلا 2007 ربنجد 27 خيراتب 1-07-209 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب 
 و تامھاسملا و قوقحلا و موسرلا ضعب قلعتي امیف ةیلاقتنا ماكحأ نسب 39-07 :مقر
 .ةیلحملا تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا تاواتإلا

 
 

Ø رھشل ةيداعلا هترود راطإ يف ينفا يدیس ةنيدمل يعامجلا سلجملا ةلوادمل ارظن و 
 يئابجلا رارقلا میمتت و ليدعتب يضقي ررقم ىلع اھلالخ نم قفاو يتلا و 2016رياربف

 .همیمتت و هرییغت عقو امك 01/2008
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 *ررــــــــــــــــقــــــــــي*
 
 
 :لوألا لصفلا
-17-16-15-14-13-12-11-08-06-05-04-03-02:ةیلاتلا لوصفلا اھبجومب ممتت و لدعت                   

 :يلي امك 46 و 19-20-21-22-24-25-26-27-29-30-31-33-34-35-36-37-38-40-42-43-45
 

 ءانبلا تایلمع ىلع مسرلا
 

 :يناثلا لصفلا
 :يلي امك ىطغم عبرم رتم لك نع ءانبلا تایلمع ىلع مسرلا غلابم ددحت )أ

 وأ يعانص ضرغل ةدعملا تاراقعلا و ةيراقعلا تاعومجملا وأ ةیعامجلا نكسلا تارامع -1
 .ىطغملا عبرملا رتملل مھرد 11.00 :يرادإ وأ ينھم وأ يراجت

 .ىطغملا عبرملا رتملل مھرد 22.00 :ةيدرفلا نكاسملا -2
 .میمرتلا تایلمعل ةبسنلاب مھرد350.00:هردق تباث غلبم يدؤي )ب

 
 يضارألا ةئزجت تایلمع ىلع مسرلا

 
 :ثلاثلا لصفلا
 ةفلكتلا عومجم نم %4 )ةعبرأ(ةبسنب يضارألا ةئزجت تایلمع ىلع مسرلا رعس ددحي                  
 .ةئزجتلاب قلعتملا زیھجتلا اھبلطتي يتلا ةیلامجإلا
 

 تابورشملا عیب لاحم ىلع مسرلا
 

 :عبارلا لصفلا
 مت يتلا تابورشملا عیب نم ةیتأتملا لیخادملا نم)ةسمخ( %5 يف مسرلا رعس ددحي                  
 .ةفاضملا ةمیقلا ىلع ةبيرضلا باستحا نود ةسسؤملا فرط نم اھقیقحت
 

 ةینبملا ریغ ةيرضحلا يضارألا ىلع مسرلا
 

 :سماخلا لصفلا
 :يلي امك ةینبملا ریغ ةيرضحلا يضارألا ىلع مسرلا رعس ددحي                  

 .عبرملا رتملل مھرد4.50 :تارامعلا ةقطنم -
 .عبرملا رتملل مھرد2.50 :ىرخألا قطانملا و يدرفلا نكسلا و تالیفلا ةقطنم -

 
 نيرفاسملل يمومعلا لقنلا ىلع مسرلا

 
 :سداسلا لصفلا
 ماعلا لقنلا تالفاح و ةرجألا تارایس صخر لالغتسا ىلعضورفملا مسرلا رعس ددحي                   
 :يلي امك نيرفاسملل
 

 *ةرــــــجألا تاراـــیس*
 .ةنس عبر لكل مھرد 110.00 :يناثلا فنصلا نم ةرجألا تارایس -
 .ةنس عبر لكل مھرد 165.00 : لوألا فنصلا نم ةرجألا تارایس -
-  
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 *تالـــــــــــفاــحلا*
 .ةنس عبر لكل مھرد 220.00 :............ دعاقم 7 نم لقأ -
 .ةنس عبر لكل مھرد 440.00 :ج ةلسلسلا نم تالفاحلا -
 .ةنس عبر لكل مھرد 770.00 :ب ةلسلسلا نم تالفاحلا -
 .ةنس عبر لكل مھرد 1100.00 : .أ ةلسلسلا نم تالفاحلا -

 
 ةیحایسلا تاسسؤملاب ةماقإلا ىلع مسرلا

 
 :عباسلا لصفلا
 :يلي امك ،اھیلع صوصنملا طورشلا و تاءارجإلا قفو مسرلا راعسأ ددحت                 

 .مھرد 16.50 نم :تارمتؤملا روصق و زكارم و ةفایضلا رود -أ
 :قدانفلا -ب
 .مھرد27.50 :ةزاتمملا قدانفلا -
 .مھرد 22.00:موجن ةسمخ -
 .مھارد 7.00 :موجن ةعبرأ -
 .مھارد 5.00 :موجن ةثالث -
 .مھارد 3.00 :ةدحاو ةمجن و نیتمجن -
 .مھرد 11.00 :ةصاخلا يداونلا -ج
 .مھارد 6.00 :لطعلا ىرق -د
 .مھارد 4.00 :ةیحایسلا تاماقإلا -ـھ
 .مھارد 5.00 :ىرخألا ةیحایسلا تاسسؤملا و يوآملا و ئجالملا و لزنلا -و
 .مھارد 6.00 :ةشورفملا ققشلا -ن

 
 رزاجملا يف حبذلا ىلع ةضورفملا موسرلا

 
 *حـــبذلا ةبيرـــــــض*

 
 :نماثلا لصفلا
 :يلي امك رزاجملا يف حبذلا نع يلصألا مسرلا رعس ددحي                 

 .مھرد 0.50 :هتدوج وأ هعون ناك امفیك محللا نم فاص مارغولیك لك نع -1
 .رییغت نودب يقابلا*

 
 *قاوسألا موحل صحف*

 
 :رشع يداحلا لصفلا
 .محللا نم مارغولیكلل مھرد 0.10 :ب ددحي مسر قاوسألا موحلل يرطیبلا صحفلا نع ىدؤي                  
 

 *يئانثتسإلا حبذلا موحل صحف*
 

 :رشع يناثلا لصفلا
 حبذلا تاقوأ جراخ زجنملا يئانثتسالا حبذلاب ةقلعتملا تایلمعلا ةبسانمب ةیلاتلا تابجاولا ضبقت                  
 :ةيداعلا

 .مھارد 5.00 :.. ةمیھب لك نع لبإلا و رقبلا -
 .مھارد 3.00 :ةمیھب لك نع زعاملا و منغلا -
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 ءاعمألا لسغم موسر
 

 :رشع ثلاثلا لصفلا
 مسرلا ءادأ مئاوقلا و سوؤرلا ئیھت و ءاشحألا لسغل ةصصخملا تالحملا لامعتسا بجوتسي                  
 :يلاتلا

 .مھرد 0.50 :.. ةمیھب لكل لبإلا و رقبلا -
 .مھرد 0.30 :ةمیھب لكل زعاملا و منغلا -

 
 ديربتلا موسر

 
 :رشع عبارلا لصفلا
 مسر يفاص مارغولیك لك نع ةیعامجلا ديربتلا تاعدوتسم يف موحللا عضو نع صلختسي                  
 .مویلا يف مھرد 0.20 :ب ددحي
 

 لبطسإلاب طبرلا موسر
 

 :رشع سماخلا لصفلا
 حبذلا راظتنا يف ةرزجملاب تاناویحلا ءاويإل ةدعملا تالحملا و تالبطسإلا لامعتسا بجوتسي                  
 :موي لك نع يلي امك ددحي مسر

 .مھرد 0.60 :.. ةمیھب لك نع لبإلا و رقبلا -
 .مھرد 0.30 :ةمیھب لك نع زعاملا و منغلا -

 
 موحللا لقن موسر

 
 :رشع سداسلا لصفلا
 وأ ةیعامج تارایس ةطساوب عیبلا نكامأ ىلإ ةرزجملا لخاد نم حئابذلا ءاشحأ و موحل لقن نإ                  
 :ةیلاتلا موسرلا ءادأ بجوتسي موحللا لقن زایتما لالغتسا راطإ يف

 .مھرد 0.20 :يفاصلا محللا نم مارغولیك لكل -
 

 دولجلا عاديإ مسر
 

 :رشع عباسلا لصفلا
 :ةیلاتلا تابجاولا ةیعامجلا ةرزجملاب اھل ةصصخملا تاعاقلاب دولجلا ثوكم نع ىدؤي                  

 .مھرد 0.30 :.. مویلل دلج لك نع لبإلا و رقبلا دولج -
 .مھرد 0.20 :مویلل دلج لك نع زعاملا و منغلا دولج -

 
 مئاھبلا قاوسأ تابجاو

 
 :رشع عساتلا لصفلا
 قوس ىلإ لوخدلا تابجاو ددحت و ضرغلا اذھل ةصصخملا قاوسألاب الإ مئاھبلا عیب نكمي ال                   
 :يلي امك مئاھبلا

 .مھرد 28.00 :                 سأر لك نع رقبلا -
 .مھرد 28.00 :                 سأر لك نع لبإلا -
 .مھرد 22.00 :     سأر لك نع لاغبلا و لیخلا -
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 .مھارد 6.00 :                سأر لك نع منغلا -
 .مھارد 6.00 :               سأر لك نع زعاملا -
 .مھارد 6.00 :سأر لك نع نايدجلا و نافرخلا -
 .مھارد 6.00 :سأر لك نع شاحجلا و ریمحلا -
 .مھرد 0.60:     ىرخألا تاناویحلا و نجاودلا -

 
 قاوسألاب فوقولا وأ لوخدلا تابجاو

 ةماعلا عیبلا نكامأ و
 

 :نورشعلا لصفلا
 لوخدلا تابجاو

 
 ةماعلا عیبلا نكاما و يعامجلا قوسلا ىلإ تاجوتنملا و عئاضبلا و علسلا لوخد تابجاو ددحت                 
 :يلي امك

 .دحاولل مھرد 0.60 :            نجاودلا و تاناویحلا -
 .ةدحاولل مھرد 0.60 :تاجوتنملا و عئاضبلا و علسلا -
 .نطلل مھرد 17.00 .راطنقلل مھرد 1.70 :                 ریعشلا و حمقلا -
 .ةنحاشلل مھرد 45.00:      محفلا و بشخلا و نبتلا -

 
 يلاب:نورشعلا و دحاولا لصفلا

 فوقولا تابجاو
 

 قوقحلا هذھ ددحت و ةماعلا عیبلا نكاما و ةیعامجلا قاوسألا عیمج يف فوقولا قوقح ضبقت                 
 :يلي امك

 و ةیئاذغلا داوملا اوعئابو نودادحلا و نوراجنلا و نویفاكسإلا و زبخلا و ةيرطلا هكاوفلا و رضخلا اوعئاب -
 دري مل نيذلا ةعابلا نییفرحلا نم مھریغ و لباوتلا اوعئاب و ةشمقألا و ةيدلجلا تاودألا و ثاثألا اوعئاب
 .مھرد 1.70 :عبرم رتم لك نع و موي لك نع مھركذ

 .مھرد 1.10 :عبرم رتم لك نع و موي لك نع كریسلا -
 .مھارد 6.00 :موي لك نع و طسب لك نع طوقسلا و موحللا اوعئاب -

 
 :نورشعلا و يناثلا لصفلا

 زجحملا موسر
 

 :يلي امك ءایشألا وأ عئاضبلا وأ علسلا وأ تاناویحلا صخي امیف مسرلا اذھ راعسأ ددحت                 
 

 موي لك نع ةماقإلا بجاو تابرعلا و تاناویحلا و ءایشألا ةیعون
 مھردلاب

 ةماقإلل ىوصقلا ةدملا
 مویلاب

 :تاناویحلا
 ............................................ بالكلا -
 ........... لامجلا و لاغبلا و لویخلا و رقبلا -
 ............................................ ریمحلا -
 ................................... زعاملا و منغلا -

 
 مھارد 6.00

 مھارد 11.00
 مھارد 11.00
 مھارد 11.00

 
 =05= ةسمخ
 =15= ةرشع ةسمخ
 =15= ةرشع ةسمخ
 =15= ةرشع ةسمخ
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 ..... ةریغصلا تاناویحلا و نجاودلا و ططقلا -
 :تابرعلا
 ............................ نیتلجع تاذ تابرع -
 ....................... تالجع عبرأ تاذ تابرع  -
 ................................... ةيودیلا تابرعلا -
 ............................... ةروطقملا تابرعلا  -
 ...................................... ةيران تاجرد  -
 ..................................... ةيداع تاجرد  -
 ......................... يدیلقتلا دیصلا براوق  -
 :عئاضبلا و علسلا
 ................ راطنقلل يشالتلل ةلباق علس  -
 ........... راطنقلل يشالتلل ةلباق ریغ علس  -
 وأ بعكم رتملا نع مجحلا ةریبك تاودأ  -

 ............................................ هنم ءزج
 وأ بعكم رتملا نع مجحلا ةریغص تاودأ  -

 ............................................ هنم ءزج
 

 مھارد 3.00
 

 مھارد 6.00
 مھارد 11.00
 مھارد 6.00
 مھارد 8.00

 مھارد 11.00
 مھارد 11.00
 مھارد 11.00

 
 مھرد 33.00

 مھرد 110.00
 

 مھارد 11.00
 

 مھارد 6.00

 =05= ةسمخ
 

 =15= ةرشع ةسمخ
 =15= ةرشع ةسمخ
 =15= ةرشع ةسمخ
 =15= ةرشع ةسمخ
 =15= ةرشع ةسمخ
 =15= ةرشع ةسمخ
 =15= ةرشع ةسمخ
 
 دحاو موي

 =15= ةرشع ةسمخ
 

 =15= ةرشع ةسمخ
 

 =15= ةرشع ةسمخ
 

 
 تابرعلا فوقو ىلع ضورفملا مسرلا

 نيرفاسملل ماعلا لقنلل
 

 :نورشعلا و عبارلا لصفلا
 عبر لك نع نيرفاسملل ماعلا لقنلل ةدعملا تابرعلا فوقو ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي                 

 :يلي امك ةددحملا ىوصقلا و ایندلا راعسألا دودح يف ةنس
 مھرد 27.50 :يناثلا فنصلا نم ةرجألا ةرایس -1
 مھرد 55.00 :لوألا فنصلا نم ةرجألا ةرایس -2
 مھرد 82.50 :ج فنصلا نم ماعلا لقنلا تالفاح -3
 مھرد 100.00 :ب فنصلا نم ماعلا لقنلا تالفاح -4
 مھرد 275.00 :أ فنصلا نم ماعلا لقنلا تالفاح -5
 مھرد 110.00:                               راجيإلا تارایس -6
 مھرد 165.00 :س.ل.ت ةلسلسلا نم راجيإلا تالفاح -7
 مھرد 220.00 :ت ةیناثلا ةلسلسلا نم راجيإلا تالفاح -8
 مھرد 275.00 :ت ىلوألا ةلسلسلا نم راجيإلا تالفاح -9

 
 ةیعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا

 ءانبلا ضارغأل اتقؤم ةماعلا
 

 :نورشعلا و سماخلا لصفلا
 :ب ءانبلا ضارغأل اتقؤم ةماعلا ةیعامجلا كالملا لغش ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي                 

 .نوناقلاب ددحملا رعسلا دودح يف ةنس عبر لك نع عبرملا رتملل مھرد22.00
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 اتقؤم ةماعلا ةیعامجلا كالمألا ىلع ضورفملا مسرلا
 ةینھم وأ ةیعانص وأ ةيراجت ضارغأل

 
 :نورشعلا و سداسلا لصفلا
 ةینھم وأ ةیعانص وأ ةيراجت ضارغأل اتقؤم ةماعلا ةیعامجلا كالمألا لغش ىلع ةضورفملا موسرلا رعس ددحي
 دعب هلغشي ام عون و هنم ةلوغشملا ءزجلا عقوم و ماعلا يعامجلا كلملا نم ةلوغشملا ةحاسملا رابتعاب
 :يلي امك يعامجلا سلجملا ةلوادم
 

 نع عبرملا رتملل مسرلا طاشنلا عون عقوملا
 رھشأ ةثالث لك

 كاشكألا يناثلا نسحلا عراش
 ناكدلا مامأ عئاضبلا ضرع
 زجاحب يھاقملا
 زجاح نودب يھاقملا

 مھرد 190.00
 مھرد 11.00
 مھرد 16.50
 مھرد 13.00

 كاشكألا سماخلا دمحم عراش
 ناكدلا مامأ عئاضبلا ضرع
 زجاحب يھاقملا
 زجاح نودب يھاقملا

 مھرد 190.00
 مھرد 11.00
 مھرد 16.50
 مھرد 13.00

 كاشكألا ةرھاقلا عراش
 ناكدلا مامأ عئاضبلا ضرع
 زجاحب يھاقملا
 زجاح نودب يھاقملا

 مھرد 190.00
 مھرد 11.00
 مھرد 12.00
 مھرد 11.00

 كاشكألا ةيرحلا عراش
 ناكدلا مامأ عئاضبلا ضرع
 زجاحب يھاقملا
 زجاح نودب يھاقملا

 مھرد 190.00
 مھرد 11.00
 مھرد 12.00
 مھارد 11.00

 كاشكألا سدقلا عراش
 ناكدلا مامأ عئاضبلا ضرع
 زجاحب يھاقملا
 زجاح نودب يھاقملا

 مھرد 190.00
 مھرد 11.00
 مھرد 12.00
 مھرد 11.00

 كاشكألا ىرخألا عراوشلا و ةقزألا
 ناكدلا مامأ عئاضبلا ضرع
 زجاحب يھاقملا
 زجاح نودب يھاقملا
 ةدادحلا و میحلتلا
 ةراجنلا
 كیناكیملا
 كریسلا

 مھرد 190.00
 مھرد 13.00
 مھرد 13.00
 مھرد 11.00
 مھرد 11.00
 مھرد 11.00
 مھارد 11.00
 مھارد 60.00

 مھرد 22.00 ةینفلا و ةيراجتلا ضراعملا ةیمومعلا تاحاسلا
 مھرد 2.50 دوقولا عيزوت ةطحم ةیسیئرلا قرطلا
 مھرد 2.00 دوقولا عيزوت ةطحم ةيوناثلا قرطلا
 مھرد 1.50 دوقولا عيزوت ةطحم ةيوناثلا قرطلا
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 معاطملا و يھاقملا ةھجاو عراوشلا و ةقزألا عیمج
 و يساركلا عضول ةاطغم ریغلا
 تالواطلا

 مھرد 16.50

 معاطملا و يھاقملا ةھجاو عراوشلا و ةقزألا عیمج
 و يساركلا عضول ةاطغملا
 تالواطلا

 مھرد 22.00

 تاجاردلا ءاركل تاحاسم ةیمومعلا تاحاسلا عیمج
 ةيداعلا و ةيرانلا

 مھرد 110.00

 مھرد 33.00 لافطألا باعلأ تاءاضف ةیمومعلا تاحاسلا عیمج
 مھرد 200.00 يكیتاموتوألا كابشلا عراوشلا و ةقزألا عیمج

 رییغت نودب يقابلا*               
 

 علاقملا داوم جارختسا ىلع مسرلا
 

 :نورشعلا و عباسلا لصفلا
 يبارتلا ذوفنلا لخاد ةدوجوملا علاقملا نم ةجرختسملا داوملا تایمك ىلع مسرلا ضرفي       

 :يلي امك مسرلا رعس ددحي و ةعامجلل
 22.00 :ریفس و ناجرم و نامي رجح و لوساغلا و تینيدانیف و لیمجتلا و نیيزتلل ةحلاصلا روخصلا -

 .بعكملا رتملل مھرد
 .بعكملا رتملل مھرد 17.00 :ماخرلا عاونأ عیمج -
 :ةیعانص ضارغأل ةلمعتسملا روخصلا و طلتخم بارت،صبج ،رجح :ءانبلل ةلمعتسملا روخصلا و لامرلا -

 .بعكملا رتملل مھارد 4.00 :نالوزبلا ،لاصلصلا،سلكلا
 

 *يــــــــــــــــــناـــــــــثلا باــــــــــــــبلا*
 

 و يراجتلا يحالفلا عباطلا تاذ لالغتسالا جوتنم و تادؤملا تامدخلا لباقم ةضوبقملا ىرخألا قوقحلا
 .ةرشابم ةفصب ةریسملا ةھباشملا حلاصملا

 
 راحلا داولا ةكبشب كالمألا طبر رئاوص عاجرتسا

 غارفإلا و ریھطتلا ةحلصم لوخدم
 
 :نورشعلا و نماثلا لصفلا
 هذھ نع ةجتانلا فيراصملا عیمج راحلا داولا ةكبشب طبرلا ةیلمع نم دیفتسملا لمحتي                      
 .ةیلمعلا
 

 غارفإلا و ریھطتلا ةحلصم لوخدم
 

 :نورشعلا و عساتلا لصفلا
 :يلي امك ةفاظنلا ةحلصم فرط نم تاونقلا فیظنت و غارفإلا و ریھطتلا تابجاو ددحت                      

 .مھارد 110.00 :بعكم رتم لك نع -
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 ریھطتلا رئاوص عاجرتسا
 

 :نوثالثلا لصفلا
 :يلي امك تابرعلا و تارایسلا و ةعتمألا و عئاضبلا ریھطت غلبم ددحي                      
 

 تارایسلا ریھطت
 .ةیلمع لك نع مھرد 22.00 :      ریغص وأ ریبك يسكاط -
 .ةیلمع لك نع مھرد 33.00 :دعقم 15 نم لقأ تالفاحلا -
 .ةیلمع لك نع مھرد 44.00 :دعقم 15 نم رثكا تالفاحلا -
 .ةیلمع لك نع مھرد 110.00:         ةیئامنیسلا تاعاقلا -

 
 ةفلتخم ىرخأ ءایشأ

 
 .ةیلمع لك نعمھارد 6.00 :عنم ءزج وأ راطنقلل سبالملا و ةشرفألا و ةیلابلا قرخلا
 رھش لك ةرم نيرفاسملل ماعلا لقنلل ةدعملا تارایسلا اذك و مومعلل ةحوتفملا تالحملا ریھطت تایلمع ماقت
 .لقألا ىلع
 

 ةرایس ةطساوب لقنلا رئاوص عاجرتسا
 ةیعامجلا فاعسإلا

 
 :نوثالثلا و دحاولا لصفلا
 ىحرجلا و ىضرملا لقنل ةیعامجلا فاعسإلا ةرایس تالقنت نع ةضوبقملا تابجاولا ددحت                      
 :يلاتلا لكشلا ىلع
 ضيرم لك نع:يرضحلا رادملا لخاد*
 .مھرد 11.00 :اراھن -
 .مھرد 16.50 :الیل -
 ضيرم لك نع :يرضحلا رادملا جراخ*
 .مھرد 2.50:ابايإ و اباھذ رتمولیك لك نع اراھن -
 .مھارد 2.50 :ابايإ و اباھذ رتمولیك لك نع لطعلا مايأ و الیل -
 .مھرد 11.00 :ب ردقي فاعسإلا ةرایس جورخ بلط نع ىدؤي تباث بجاو تابجاولا هذھ ىلإ فاضي و
 

 ىتوملا نفد و رباقملا
 

 :نوثالثلا و يناثلا لصفلا
 

 رباقملاب يضارألا ءارك بجاو
 

 :ةیلاتلا تابجاولا عفد بجوتسي رباقملاب تازایتمالا صیصخت نإ                      
 .مھارد 110.00 :ربق لكل و دبؤم زایتما -
 .مھرد 55.00 :ةنس نیسمخ و تاونس رشع نیب ام حوارتت ةدمل تقؤم زایتما -
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 تاومألا لقن
 

 :نوثالثلا و ثلاثلا لصفلا
  :يلاتلا مسرلا ءادأ بجوتسي كلذل ةدعملا ةرایسلا نتم ىلع تاومألا لقن نإ                       

 .مھرد 33.00 :ةثج لك نع ةعامجلا لخاد -
 .رییغت نودب يقابلا*

 
 ةیمومعلا نيزاوملا جوتنم

 لیكلا و نزولا قوقح و
 

 :نوثالثلا و عبارلا لصفلا
 :ةیمومعلا نيزاوملا لامعتسا بجاو يلي امك ددحي                       

 .مھرد 0.60:سأر لك نع لاغبلا و لیخلا و لبإلا و رقبلا -
 .مھرد 0.30:سأر لك نع زعاملا و منغلا -
 .مھرد 1.50 :هنم ءزج وأ راطنق لك نع ىرخألا داوملا و رضخلا و بوبحلا -

 
 ءانبلا داوم و قئادحلا تايافن عفر موسر

 ةیمومعلا قيرطلا ىلع ةكورتملا
 

 :نوثالثلا و سماخلا
 يف ةروجھملا ضاقنألا اياقب و ةیعانصلا داوملا تايافن عفر و نیتاسبلا تايافن ةلازإ نإ                       
 ءادأ بجوتسي رمألاب نیینعملا نم بلطب وأ ةیئاقلت ةفصب امإ ةفاظنلا ةحلصم لامع فرط نم ةیمومعلا قيرطلا
 :هردق مسر

 .مھرد 22.00 :هنم ءزج وأ بعكم رتم لك نع -
 .مھرد 165.50:         ةنحاش ةلومح لك نع -
 .مھرد 110.00 :              صلختسي ام ىندأ -

 
 تاجاردلا فوقو تاطحم جوتنم

 تارایسلا و
 

 :نوثالثلا و سداسلا لصفلا
 نكامألاب تارایسلا و تابرعلا و تاجاردلا ةسارح و فوقو نع ىدؤملا بجاولا ددحي                       
 :يلي امك كلذل ةصصخملا

 :ةطحم -1
 .مویلل مھرد 1.50 :ةيداع ةجارد لك نع ىدؤي -
 .مویلل مھرد 1.50 :ةيران ةجارد لك نع ىدؤي -
 .مویلل مھرد 0.60 :ناویح لك نع ىدؤي -

 .رییغت نودب يقابلا*
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 :تاراقعلا میقرت
 

 :نوثالثلا و عباسلا لصفلا
 :يلي امك ددحي بجاو لزانملا میقرت تایلمع نع ىدؤي                        

 .مھرد 22.00 :لزنم لك نع ةیفزخلا وأ ةیندعملا حاولألا ةطساوب میقرت -
 .مھرد 11.00 :لزنم لك نع ةيداعلا ةباتكلا ةطساوب میقرت -

 
 تالفحلا تاودأ ءارك

 
 :نوثالثلا و نماثلا لصفلا
 دعب كلذ و سارعأ وأ تالفح ةماقإ يف نیبغارلا صاخشألا ةراشإ نھر تالفحلا مزاول عضوت                   
 :يلي امك ةددحم تابجاو تادعملا ءارك نع صلختسي و ةيدلبلا حلاصملا فرط نم ةصخر ىلع لوصحلا
 

 ةدملا مھاردلاب نمثلا ةئفلا تادعملا
 جنوبلا
 ةربوم ةدخم
 ةيداع ةدخم

 يرادس
 ساحن لجرم
 جارقم
 لسغم
 )سوواطلا( نوحصلا
 )عيدبلا( نوحصلا
 تیكوم ضرأ طاسب
 )ماجحألا لك( ردق
 لكألا و تابورشملا ةدئام
 ءاوشلا نوحص
 زاغ نرف
 ةلماك ياش ةرامع

 ریبك مجح ةكوش
 قعالم

 نیكاكس
 سوؤك
 =ریبك مجح= مایخلا
 )دنالریك( نیيزتلل حیباصم
 ةيديدح يناوص
 عبرملا رتملل تاصنم
 يسارك
  تايارلا

 -شاب-ءاطغ

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 عبرملا رتملل
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 عبرملا رتملل
1 

 عبرم رتملل
1 
1 

 عبرم رتملل

6.00 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
5.00 
4.00 
4.00 
6.00 
9.00 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 

275.00 
0.60 
2.50 
2.50 
2.50 
1.60 
0.60 

 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي
 دحاو موي

 .رییغت نودب يقابلا*    
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 مئاھبلا لیجست
 
 :نوعبرألا لصفلا
 :ةیلاتلا تابجاولا مئاھبلا عیب لیجست نع ىدؤت

 .مھرد 28.00 :سأرلل لبإلا و لیخلا و رقبلا -
 .مھرد 22.00 :سأرلل ریمحلا و لوجعلا -
 .مھارد 6.00:سأرلل زعاملا و منغلا -

 .يرتشملا فرط نم اھبلط دنع الإ عیبلاب ةقلعتملا كوكصلا ملست ال و ايرایتخا مئاھبلا تاعویب لیجست ربتعي
 
 :نوعبرألا و يناثلا لصفلا

 ئطاوشلا لالغتسا جوتنم
 

 :ةیلاتلا موسرلا ئطاشلا لالتحا نع ىدؤي
 .مویلل مھارد 6.00 :ةدحاولل مایخلا بصن -
 .مویلل مھرد 1.50 :ةدحاولل تالضملا بصن -
 .مویلل مھارد 6.00 :ةدحاولل تویبلا بصن -

 :ةیلاتلا تابجاولا ئطاشلا يف ةدروملا ةیعامجلا مایخلا لالغتسا نع ىدؤي
 .موي لك نع و ةدحاوللمھرد 11.00 :ةيداعلا مایخلا -
 .موي لك نع و ةدحاولل مھرد 22.00:  ةیلئاعلا مایخلا -
 .موي لك نع و ةدحاولل مھارد 2.50 :ةیعامجلا تالضملا -
 ة.موي لك نع و ةدحاولل مھرد 11.00 :    ةماقإلا رئاوص -

 موي لك نع عبرملا رتملل مھرد 0.60 غلبم يراجت ضرغل ئطاوشلا لالتحا نع ىدؤي و
 .موي لك نع و ةدحاولل مھارد 6.00 :عالضألا تاذ ةنولملا مایخلا -

 
 :نوعبرألا و ثلاثلا لصفلا
 

 ةیعامجلا تامیخملا جوتنم
 

 :يلي امك ةیعامجلا تامیخملا يف ةماقإلا ىلع ةضورفملا موسرلا رعس ددحي
 .مھارد 16.50 :موي لك نع و صخش لكل -
 .مھرد 55.00 :               موي لك نع و ةلفاح لكل -
 .مھرد 22.00:موي لك نع و ةیحایس ةبرع لكل -
 .مھرد 22.00 :موي لك نع و ةیحایس ةرایس لكل -
 .مھارد 16.50:موي لك نع و ةيداع ةرایس لكل -
 .مھارد 22.00:            موي لك نع و ةمیخ لكل -
 .مھارد 6.00 :      صخش لك نع دراب شود مامح -
 .مھارد 11.00 :  صخش لك نع نخاس شود مامح -
 .مھرد 22.00 :موي لك نع ءابرھكلا رئاوصعاجرتسا -
 .مھارد 6.00 :    موي لك نع ءاملا رئاوص عاجرتسا -
 .مھارد 6.00:        موي لك نع و ةيران ةجارد لكل -
 .رببغت نودب يقابلا*
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  :نوعبرألا و سماخلا لصفلا
 

 يعامجلا دربملا جوتنم
 

 :يلي امك تددح تابجاو دربملل لامعتسا لك نع ىدؤي                    
 .موي لك نع مارغولیكلل مھرد 0.30 :اھعاونأ عیمجب موحللا -
 .موي لك نع مارغولیكلل مھرد 0.30 :هعاونأ عیمجب كمسلا -
 .موي لك نع مارغولیكلل مھرد 0.20 :ىرخألا داوملا و رضخلا -

 
 راضملا و عفانملا ثاحبأ رئاوص

 
 :نوعبرألا و سداسلا لصفلا
 عیمج( ةدام وأ ةصخر لك نعمھرد 160.00 غلبم راضملا و عفانملا ثاحبأرئاوصنع ىدؤي                    
 .)ثحب ءارجإ بلطتت يتلا دھاوشلا وأ صخرلا
 

 *ثـــــــــــــلاـــــــــتلا باـــــــــــبلا*
 

 ةیعامجلا كالمألا تابجاو
 
 :نوعبرألا و نماثلا لصفلا
 :يلي امك سلجملا تالوادمل اقفو يضارألا و تالحملا هذھ لالغتساب ةصاخلا تابجاولاددحت

 ةعانصلا وأ ةراجتلاب ةصاخلا وأ ةینھملا نكامألا و كاشكألا و تیناوحلا و نیكاكدلا لالغتسا نع ىدؤي -
 :يلي امك لحم لك ةحاسم بسح ردقي يرھش بجاو وأ يرھش يفازج بجاو امإ

 
 بسح يرھشلا بجاولا تالحملا ماقرأ عقوملا

 ةحاسملا
-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 يعامجلا قوسلا

13-14-15-16-17-18-19-20-25-
26-27-30-32-33-34-35-36-37-
38-39-40-41-42-43-44-45-46-

47-48-49 
7 

21-28-29 
23-24-31 

50 
51 
52 

 
 
 
 

 ايرھش مھرد53.90
 ايرھش مھرد 55.00
 ايرھش مھرد 66.00
 ايرھش مھرد 77.00

 ايرھش مھرد286.00
 ايرھش مھرد 209.00
 ايرھش مھرد 220.00

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 )رضخلا( يعامجلاقوسلا
13-15-16-17-19-20-21-22-23-

24-25-26-27-28-29-30-31- 
14 
18 

 
 

 ايرھش مھرد43.20
 ايرھش مھرد 55.00
 ايرھش مھرد71.50
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 يعامجلا قوسلا
 )جاجدلا كمسلا عیب(
 
 يعامجلا قوسلا
 )ىرخأ نیكاكد(

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13 
11 
14 

 م5-م4-م3-م2-م12-1
1 

2-4-5-9-11 

 ايرھش مھرد60.50
 ايرھش مھرد 66.00
 ايرھش مھرد 33.00

 ايرھش مھرد 110.00
 ايرھش مھرد 154.00
 ايرھش مھرد 110.00

 8-3 يناثلا نسحلا عراش
12 
10 

13-14 
1-4-11-23-25-28-29-30 

2-7-8-9-10-12-13-17-18-19 
20-21-22 

26 
6-15-24-27 

 ايرھش مھرد 143.00
 ايرھش مھرد 187.00

 ايرھش مھرد 88.00
 ايرھش مھارد 11.00

 ايرھش مھرد 110.00
 ايرھش مھرد 165.00
 ايرھش مھرد 165.00
 ايرھش مھرد137.50

 ايرھش مھرد 55.00
 38-37-36-35-34-33-32-31 انیس نبا عراش

39-40-41-42-43-44-47-48 
49-50-51-52-53-54-55-62 

3-5-14-16 
1 

2-3-8-10-11 
4-5-6 

 ايرھش مھرد 55.00
 ايرھش مھرد 55.00
 ايرھش مھرد 55.00
 ايرھش مھرد 55.00

 ايرھش مھرد143.00
 ايرھش مھرد 88.00
 ايرھش مھرد82.50

 12-9-7  حتفلا ةيراسیق
13 
1 

2-9-15-29-34-43 
3 

4-17-35-40-45 
5 

6-8-13-41 
7 

10-11 
12-14-27 

16-19 
18-38-43 

20-21 
22-25 

23 
24-37 
26-30 

28 
31 

 ايرھش مھرد93.50
 ايرھش مھرد 66.00

 ايرھش مھرد 517.00
 ايرھش مھرد 330.00
 ايرھش مھرد 495.00
 ايرھش مھرد 275.00
 ايرھش مھرد 638.00
 ايرھش مھرد 220.00
 ايرھش مھرد 286.00
 ايرھش مھرد 286.00
 ايرھش مھرد352.00
 ايرھش مھرد385.00
 ايرھش مھرد440.00
 ايرھش مھرد660.00
 ايرھش مھرد550.00
 ايرھش مھرد396.00
 ايرھش مھرد242.00
 ايرھش مھرد247.50
 ايرھش مھرد341.00
 ايرھش مھرد506.00
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32 
33 
36 
39 
44 

46-47-48-49-50-51-52-53 
54-55-56-57-58-59 

 ايرھش مھرد253.00
 ايرھش مھرد555.50
 ايرھش مھرد577.50
 ايرھش مھرد258.50
 ايرھش مھرد357.50
 ايرھش مھرد110.00
 ايرھش مھرد110.00

 ايرھش مھرد 55.00 01 مقر كشك ينفا داو تاناویحلا ةقيدح
 ايرھش مھرد 55.00 18 مقر كشك هللا دبع نب دمحم يدیس عراش
 ايرھش مھرد 66.00 رركم 24 مقر عدوتسم ئطاشلا عراش
 ايرھش مھرد 330.00 02-01 مقر كشك يناثلا نسحلا عراش
 ايرھش مھرد 230.00 03 مقر كشك يناثلا نسحلا عراش
 ايرھش مھرد 1320.00 01 مقر كشك ةرھاقلا عراش
 ايرھش مھرد720.50 01 مقر كشك سدقلا عراش
 ايرھش مھرد 450.00 عدوتسم هللا دبع نب دمحم يدیس عراش

 
 ىنكسلل لزانم

 
 تاظحالم يرھشلا ءاركلا كلملا ناونع

 10 مقر يناثلا نسحلا عراش
 21 مقر يناثلا نسحلا عراش
 23 مقر يناثلا نسحلا عراش
 29 مقر يناثلا نسحلا عراش
 31 مقر يناثلا نسحلا عراش
 33 مقر يناثلا نسحلا عراش
 35 مقر يناثلا نسحلا عراش
 37 مقر يناثلا نسحلا عراش
 39 مقر يناثلا نسحلا عراش
 1 مقر البز نایسفلا ةقنز
 1 مقر سنوي باب ةقنز
 3 مقر سنوي باب ةقنز
 6 مقر سنوي باب ةقنز
 6 مقر سنوي باب ةقتز
 12 مقر سنوي باب ةقنز
 14 مقر سنوي باب ةقنز

 9 مقر ةیلیلم عراش
 1 مقر انیس نبا عراش
 3 مقر انیس نبا عراش
 4 مقر انیس نبا عراش
 5 مقر انیس نبا عراش
 6 مقر انیس نبا عراش
 7 مقر انیس نبا عراش

 مھرد 152.35
 مھرد 122.27
 مھرد 137.50

 مھرد 64.35
 مھرد 64.35
 مھرد 64.35
 مھرد 64.35
 مھرد 64.35
 مھرد 64.35

 مھرد 110.00
 مھرد 64.35

 مھرد 110.00
 مھرد 64.35
 مھرد 64.35

 مھرد 110.00
 مھرد 64.35

 مھرد 112.20
 مھرد 109.40
 مھرد 109.40
 مھرد 132.00
 مھرد 121.00
 مھرد 109.40
 مھرد 132.00
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 9 مقر انیس نبا عراش
 11 مقر انیس نبا عراش
 16 مقر انیس نبا عراش
 20 مقر انیس نبا عراش
 29 مقر انیس نبا عراش
 1 مقر سانكم ةقنز
 3 مقر سانكم ةقنز
 5 مقر سانكم ةقنز
 7 مقر سانكم ةقنز
 13 مقر سانكم ةقنز
 15 مقر سانكم ةقنز
 17 مقر سانكم ةقنز
 1 مقر روظانلا ةقنز
 2 مقر روظانلا ةقنز
 3 مقر روظانلا ةقنز
 4 مقر روظانلا ةقنز
 7 مقر روظانلا ةقنز
 12 مقر روظانلا ةقنز

 3 مقر فسوي يالوم عراش
 8 مقر نیطبارملا ةقنز

 8 مقر هللا دبع نب دمحم يدیس عراش
 18 مقر هللا دبع نب دمحم يدیس عراش
 2 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 8 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 12 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 13 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 16 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 18 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 19 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 20 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 21 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 23 مقر لیعامسا يالوم ةقنز
 ينفا داو تاناویحلا ةقيدح

 5 مقر يدھملا نب نسحلا يالوم عراش
 7 مقر يدھملا نب نسحلا يالوم عراش
 رركم 1 مقر طابرلا ةقنز
 1 مقر طابرلا ةقنز
 2 مقر طابرلا ةقنز
 14 مقر طابرلا ةقنز
 3 مقر نیینيرملا ةقنز
  5 مقر نیینيرملا ةقنز
 11 مقر نیینيرملا ةقنز

 مھرد 109.40
 مھرد 192.50
 مھرد 109.40
 مھرد 110.00

 مھرد 71.50
 مھرد 121.00
 مھرد 109.40
 مھرد 109.40
 مھرد 109.40
 مھرد 132.00
 مھرد 132.00
 مھرد 109.40
 مھرد 165.00
 مھرد 109.40
 مھرد 109.40
 مھرد 109.40
 مھرد 109.40
 مھرد 109.40

 مھرد 64.68
 مھرد 137.50
 مھرد 133.65
 مھرد 100.10

 مھرد 64.35
 مھرد 42.90
 مھرد 64.35

 مھرد 123.20
 مھرد 64.35
 مھرد 64.35

 مھرد 132.00
 مھرد 64.35

 مھرد 165.00
 مھرد 123.20
 مھرد 129.32
 مھرد 110.00

 مھرد 83.66
 مھرد 53.49

 مھرد 132.00
 مھرد 59.78

 مھرد 107.25
 مھرد 82.94

 مھرد 111.54
 ةفایضلا راد
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 1 مقر ضایع يضاقلا ةقنز
 2 مقر ضایع يضاقلا ةقنز
 4 مقر ضایع يضاقلا ةقنز
 6 مقر ضایع يضاقلا ةقنز
 6 مقر نیيولعلا ةقنز
 8 مقر نیيولعلا ةقنز
 4 مقر ةطوطب نبا ةقنز
 8 مقر ةطوطب نبا ةقنز
 10 مقر ةطوطب نبا ةقنز
 12 مقر ةطوطب نبا ةقنز
 تالفحلا ةعاق برق ةطوطب نبا ةقنز
 18 مقر ئطاشلا ةقنز
 20 مقر ئطاشلا ةقنز
 4 مقر يلادوبلا يالوم ةقنز

 غودزماب ميدقلا دحألا قوس
 تالفحلا ةحاس

 مھرد 97.24
 مھرد 129.60
 مھرد 122.27
 مھرد 129.60
 مھرد 137.50
 مھرد 158.94
 مھرد 118.80
 مھرد 143.00
 مھرد 132.00
 مھرد 110.00

 مھرد 71.50
 مھرد 110.00

 مھرد 71.50
 مھرد 71.50

 مھرد 110.00
 مھرد 114.40

 ينفا يدیسب تالفحلا ةحاس
 5 م18 هللا دبع نب دمحم عراش
 5 مقر يلادوبلا يالوم ةقنز

 8 مقر ئطاشلا عراش
 22 مقر ئطاشلا عراش
 24 مقر ئطاشلا عراش
 14 مقر دشر نبا ةقنز
 حارفألا ةعاق بناجب نیيولعلا ةقنز

 4 م18 هللا دبع نب دمحم يدیس عراس
 3 م18 هللا دبع نب دمحم يدیس عراش
 1 م18 هللا دبع نب دمحم يدیس عراش

 يندملا نجسلا قوف غودزمأ
 يندملا نجسلا قوف غودزمأ
 4 مقر ةلابز ةقنز
 26 مقر ئطاشلا ةقنز
 26 مقر ئطاشلا ةقنز
 8 مقر غودزمأ
 رركم 4 مقر ترموت نبا ةقنز

 مھرد 71.50
 مھرد 100.10

 اشابلا لزنم
 مھرد 71.50
 مھرد 71.50
 مھرد 71.50

 مھرد 107.25
 مھرد 35.75

 مھرد 100.10
 مھرد 100.10
 مھرد 110.00
 مھرد 100.10
 مھرد 110.00

 مھرد 42.90
 مھرد 114.40

 مھرد 71.50
 مھرد 77.00
 مھرد 82.50

 

 
 تاعدوتسملا

 
 تاظحالم يرھشلا ءاركلا كلملا ناونع

 29 مقر انیس نبا عراش
 31 مقر انیس نبا عراش
 17 مقر انیس نبا عراش
 22 مقر ئطاشلا عراش

 مھرد 91.30
 مھرد 220.00

 مھرد 27.50
 مھرد 55.00

 عدوتسم
 ىنكسلل لزنم عم عدوتسم
 عدوتسم
 عدوتسم



19 
 

 1 سوس قدنف ءارو نیيولعلا ةقنز
 2 سوس قدنف ءارو نیيولعلا ةقنز
 3 سوس قدنف ءارو نیيولعلا ةقنز
 4 سوس قدنف ءارو نیيولعلا ةقنز
 6 مقر ةطوطب نبا ةقنز
 ينفا يدیس داو نوباصلا راد
 ينفا يدیس ریصن نبا ىسوم ةقنز

 ينفا يدیس ءانیملا عراش
 ينفا يدیس ئطاش
 رركم 4 مقر نیيولعلا ةقنز
 4 مقر نیيولعلا ةقنز
 ميرم الل يح قيرط ىقتلم دنع میملك قيرط
 12 مقر ةطوطب نبا ةقنز

 م 43 مقر سماخلا دمحم عراش
 5 سوس قدنف ءارو نیيولعلا ةقنز

  ةيرحلا عراش
 )ةيدلبلا ةرزجملا( ءانیملا قيرط

 مھرد 55.00
 مھرد 33.00
 مھرد 33.00
 مھرد 55.00
 مھرد 49.50
 مھرد 44.00
 مھرد 22.00

 مھرد 201.03
 مھرد 110.00

 مھرد 88.00
 مھرد 220.00
 مھرد 220.00

 مھرد 66.00
 مھرد 33.00
 مھرد 55.00

 مھرد 330.00
 مھرد 286.00

 عدوتسم
 عدوتسم
 عدوتسم
 عدوتسم
 عدوتسم
 ةيراع ضرأ
 ةيراع ضرأ
 ةيراع ضرأ
  قدنف
 ويدوتسا
 عدوتسم
 ةيراع ضرأ
 عدوتسم
 عدوتسم
 يبارزلل لمعم
 ةيراع ضرأ
 تاعدوتسم

 
 ةيراعلا ةیضرألا عقبلا

 
 يرھشلا بجاولا ةعقبلا مقر عقوملا

 طوطخلا يبأ
 
 
 
 
 
 طوطخلا يبأ
 
 طوطخلا يبأ
 
 
 
 
 
 
 
    ديدجلا يحلا
 
 
 غودزمأ

 عم هللا دبع نب دمحم يدیس عراش

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40-

41-42-43 
 ىلإ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

 119 مقرلا
-م63-م62-م61-م20-م18-رركم1

-م70-م68-م67-م66-م65-م64
-م77-م76-م75-م73-م72-م71
-م84-م83-م82-م81-م80-م79
-م99-م91-م88-م87-م86-م85

-م109-م103-م102-م101-م100
-م187-م136-م112-م111-م110
 م69

120-121-122-123-124-125-126-
127-128-129-130-131-132-133-

134-135-1-2-3-4 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-

14-15 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-

 
 
 
 
 

 رھشلل مھرد27.50
 

 رھشلل مھرد16.50
 
 
 
 
 
 
 

 رھشلل مھرد16.50
 
 

 رھشلل مھرد16.50
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 سانكم ةقنز
 
 
 سنوي باب ةقنز

 انیس نبا عراش
 ءافطإلا لاجر ةنكث مامأ
 نواشفش ةقنز

14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-25-26-27-28-29-30-31-

32-33-34 
1-2-3-4-5-6-7-8 

1-2 
1-2-3-4 
1-2-3-4 

 
 

 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50

 ةيرحلا عراش
 
 

 ئطاشلا عراش
 ءادھشلا ةحاس ءارو ئطاشلا عراش
 طابرلا ةقنز
 
 نودلخ نبا ةقنز
 رباربلا يحب دشر نبا ةقنز
 ةرجوب ةقنز
 ةرجوب ةقنز
 ةرجوب ةقنز
 ةرجوب ةقنز
 ةرجوب ةقنز
 میملك قيرط هاجتا ئطاشلا ةقنز

 رصنلا ةزبخم مامأ ةيرحلا عراش
 ءادھشلا ةحاس
 ةیلیلم عراش
 ةخیبةلیسرت ةقنز

 هللا دبع يالوم ریمألا عراش
 يدلبلا عدوتسملا بناجب ةيرحلا عراش

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-

23-24 
1-2-3-4 

 رركم 27-29
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-

14-15-16-17-18-19-20-21-22 
1 

19 
23 
16 
26 
 53 مقرلا ىلإ 1 مقرلا نم
1 
1 

1-2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد 55.00
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد27.50
 رھشلل مھرد49.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد 66.00
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد49.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50
 رھشلل مھرد16.50

 
 :ةیناثلا ةداملا
 .رارقلا اذھل ةفلاخملا ةقباسلا تایضتقملا عیمج ىغلت                     
 
 :ةثلاثلا ةداملا
 حلاصملا و لیخادملا لیكو و يعامجلا ضباقلا نم لك ىلإ رارقلا اذھ تايوتحم ذیفنتب دھعي                     
 .هصاصتخا ةرئاد يف لك كلذ و ةیعامجلا ةيرادإلا و ةینقتلا

 ........................................ :يف ينفا يدیسب ررح                                                 
 يعامجلا سلجملا سیئر

 
 لماع دیسلا ةریشأت
 ينفا يدیس میلقإ
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 ةیبرغملا ةكلمملا
 ةیلخادلا ةرازو
 نون داو میملك ةھج
 ينفا يدیس میلقإ

 ينفا يدیس ةعامج
 ةیلاملا دراوملا ةیمنت مسق
 
 
 
 
 

 
 **يــــــــــــئاــــــــبج رارــــــــــــــق **

 
  يئابجلارارقلل ممتم و ریغم

 2008 وینوي 30 خيراتب 01/2008 :مقر
 همیمتت و هرییغت عقو امك

 
 تابجاولا و قوقحلا و موسرلا راعسأ و بسن ددحي

 ةــــــــینازیم ةدــــئافل ةـــقحتسملا
 يـــــــنفا يدـــــیس ةـــــعامج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 زویلوي 20 :قفاوملا 1437 لاوش 14 :خــيراتب 06/2016 :مــقر رارــق
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 ةیبرغملا ةكلمملا
 ةیلخادلا ةرازو
 نون داو میملك ةھج
 ينفا يدیس میلقإ

 ينفا يدیس ةعامج
 ةیلاملا دراوملا ةیمنت مسق
 
 

 قوقحلا و موسرلا غلبم ددحي يئابج رارق*
 ةینازیم ةدئافل ةقحتسملا تابجاولا و

 *ينفا يدیس ةعامج
 

                                       *      *      *      * 
 
 :ينفا يدیس ةنيدمل يعامجلا سلجملا سیئر نإ
 

Ø 2015 ویلوي07( 1436 ناضمر20 يف رداصلا 1-15-85 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب( 
 .ةیلحملا تاعامجلاب قلعتملا 113-14 :مقریمیظنتلا نوناقلا ذیفنتب قلعتي نوناق ةباثمب

 

Ø نسب )2010 رياني 03( 1431 مرحم 17 يف رداصلا 2-09-441 :مقر موسرملا ىىضتقمب 
 .اھتائیھ و ةیلحملا تاعامجلل ةیمومعلا ةبساحملل ماظن

 

Ø نوناقلا ذیفنتب رداصلا 2007 ربنون 30 خيراتب 1-07-195 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب 
 .اھتاعومجم و ةیلحملا تاعامجلا تايابجب قلعتملا 47-06 :مقر

 

Ø نوناقلا ذیفنتب رداصلا 2007 ربنجد 27 خيراتب 1-07-209 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب 
 و تامھاسملا و قوقحلا و موسرلا ضعب قلعتي امیف ةیلاقتنا ماكحأ نسب 39-07 :مقر
 .ةیلحملا تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا تاواتإلا

 
 

Ø يام رھشل ةيداعلا هترود راطإ يف ينفا يدیس ةنيدمل يعامجلا سلجملا ةلوادمل ارظن و 
 01/2008 يئابجلا رارقلا میمتت و ليدعتب يضقي ررقم ىلع اھلالخ نم قفاو يتلا و 2016

 .همیمتت و هرییغت عقو امك
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 :ىلوألا ةداملا
 :يلي امك رركم 43 لصفلا اھبجومب فاضي                  
 
 :رركم نوعبرألا و ثلاثلا لصفلا

 ءاملا ةحلصم لالغتسا جوتنم
 :هردق ام جيرھص ةنحاش ةطساوب برشلل حلاصلا ءاملا عیب نع ىدؤي*                  
 .نطلل مھرد 15.00 -                    
 
 :ةیناثلا ةداملا
 .رارقلا اذھل ةفلاخملا ةقباسلا تایضتقملا عیمج ىغلت
 
 :ةثلاثلا ةداملا
 حلاصملا و لیخادملا لیكو و يعامجلا ضباقلا نم لك ىلإ رارقلا اذھ تايوتحم ذیفنتب دھعي                  
 .هصاصتخا ةرئاد يف لك كلذ و ةیعامجلا ةيرادإلا و ةینقتلا
 

 ........................................ :يف ينفا يدیسب ررح                                                 
 يعامجلا سلجملا سیئر

 
 لماع دیسلا ةریشأت
 ينفا يدیس میلقإ
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 ةیبرغملا ةكلمملا
 ةیلخادلا ةرازو
 نون داو میملك ةھج
 ينفا يدیس میلقإ

 ينفا يدیس ةعامج
 ةیلاملا دراوملا ةیمنت مسق
 
 
 
 
 

 
 **يــــــــــــئاــــــــبج رارــــــــــــــق **

 
  يئابجلارارقلل ممتم و ریغم

 2016 وینوي 20 خيراتب 05/2016 :مقر
 همیمتت و هرییغت عقو امك

 
 تابجاولا و قوقحلا و موسرلا راعسأ و بسن ددحي

 ةــــــــینازیم ةدــــئافل ةـــقحتسملا
 يـــــــنفا يدـــــیس ةـــــعامج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 ربنجد 14 :قفاوملا 1438 لوألا عیبر 12 :خــيراتب 07/2016 :مــقر رارــق
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 ةیبرغملا ةكلمملا
 ةیلخادلا ةرازو
 نون داو میملك ةھج
 ينفا يدیس میلقإ

 ينفا يدیس ةعامج
 ةیلاملا دراوملا ةیمنت مسق
 
 

 قوقحلا و موسرلا غلبم ددحي يئابج رارق*
 ةینازیم ةدئافل ةقحتسملا تابجاولا و

 *ينفا يدیس ةعامج
 

                                       *      *      *      * 
 
 :ينفا يدیس ةنيدمل يعامجلا سلجملا سیئر نإ
 

Ø 2015 ویلوي07( 1436 ناضمر20 يف رداصلا 1-15-85 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب( 
 .ةیلحملا تاعامجلاب قلعتملا 113-14 :مقریمیظنتلا نوناقلا ذیفنتب قلعتي نوناق ةباثمب

 

Ø نسب )2010 رياني 03( 1431 مرحم 17 يف رداصلا 2-09-441 :مقر موسرملا ىىضتقمب 
 .اھتائیھ و ةیلحملا تاعامجلل ةیمومعلا ةبساحملل ماظن

 

Ø نوناقلا ذیفنتب رداصلا 2007 ربنون 30 خيراتب 1-07-195 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب 
 .اھتاعومجم و ةیلحملا تاعامجلا تايابجب قلعتملا 47-06 :مقر

 

Ø نوناقلا ذیفنتب رداصلا 2007 ربنجد 27 خيراتب 1-07-209 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب 
 و تامھاسملا و قوقحلا و موسرلا ضعب قلعتي امیف ةیلاقتنا ماكحأ نسب 39-07 :مقر
 .ةیلحملا تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا تاواتإلا

 
 

Ø رھشل ةيداعلا هترود راطإ يف ينفا يدیس ةنيدمل يعامجلا سلجملا ةلوادمل ارظن و 
 يئابجلا رارقلا میمتت و ليدعتب يضقي ررقم ىلع اھلالخ نم قفاو يتلا و 2016 ربوتكأ

 .همیمتت و هرییغت عقو امك 05/2016
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 *ررــــــــــــــــقــــــــــي*
  :ىلوألا ةداملا
 :يلي امك 33 و 31 :ةیلاتلا لوصفلا اھبجومب متت و لدعت
 

 ةرایس ةطساوب لقنلا رئاوص عاجرتسا
 ةیعامجلا فاعسإلا

 :نوثالثلا و دحاولا لصفلا
 ىلع ىحرجلا و ىضرملا لقنل ةیعامجلا فاعسإلا ةرایس تالقنت نع ةضوبقملا تابجاولا ددحت                 

 :يلاتلا لكشلا
 ضيرم لك نع:يرضحلا رادملا لخاد*
 .مھارد 11.00 :اراھن -
 .مھرد 11.00 :الیل -
 ضيرم لك نع :يرضحلا رادملا جراخ*
 .مھارد 1.00:ابايإ و اباھذ رتمولیك لك نع اراھن -
 .مھارد 1.00 :ابايإ و اباھذ رتمولیك لك نع لطعلا مايأ و الیل -
 11.00 :ب ردقي فاعسإلا ةرایس جورخ بلط نع ىدؤي تباث بجاو تابجاولا هذھ ىلإ فاضي و                 
 .مھرد

 
 تاومألا لقن

 :نوثالثلا و ثلاثلا لصفلا
 :يلاتلا تابجاولا ءادأ بجوتسي كلذل ةدعملا ةرایسلا نتم ىلع تاومألا لقن نإ

 ةثج لك نع:يرضحلا رادملا لخاد*
 .مھارد 11.00 :اراھن -
 .مھرد 11.00 :الیل -
 ةثج لك نع:يرضحلا رادملا جراخ*
 .مھارد 1.00:ابايإ و اباھذ رتمولیك لك نع اراھن -
 .مھارد 1.00 :ابايإ و اباھذ رتمولیك لك نع لطعلا مايأ و الیل -
 .ةافولاب حيرصتلا تقو لیخادملا لیكو قودنص ىلإ اقبسم هالعأ اھیلإ راشملا تابجاولا ىدؤت                  
 

 :ةیناثلا ةداملا
 .رارقلا اذھل ةفلاخملا ةقباسلا تایضتقملا عیمج ىغلت
 
 :ةثلاثلا ةداملا
 حلاصملا و لیخادملا لیكو و يعامجلا ضباقلا نم لك ىلإ رارقلا اذھ تايوتحم ذیفنتب دھعي                  
 .هصاصتخا ةرئاد يف لك كلذ و ةیعامجلا ةيرادإلا و ةینقتلا

 ........................................ :يف ينفا يدیسب ررح                                                 
 يعامجلا سلجملا سیئر

 
 لماع دیسلا ةریشأت

 ينفا يدیس میلقإ
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 ةیبرغملا ةكلمملا
 ةیلخادلا ةرازو
 ينفا يدیس میلقإ

 ينفا يدیس ةعامج
 ةیلاملا دراوملا ةیمنت مسق
 
 
 

 
 

 
 **يـــــــــــئاــــــــبج رارـــــــــــــق**

 
 تابجاولا و قوقحلا و موسرلا راعسأ و بسن ددحي

 ةــــــــینازیم ةدــــئافل ةـــقحتسملا
 يـــــــنفا يدـــــیس ةـــــعامج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 رياربف 18 :قفاوملا 1440 ىلوألا ىدامج 13 :خــيراتب 08/2019 :مــقر رارـق
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 ةیبرغملا ةكلمملا
 ةیلخادلا ةرازو
 ينفا يدیس میلقإ

 ينفا يدیس ةعامج
 ةیلاملا دراوملا ةیمنت مسق
 

 قوقحلا و موسرلا غلبم ددحي يئابج رارق *
 ةینازیم ةدئافل ةقحتسملا تابجاولا و

 *ينفا يدیس ةعامج
 

 
*      *      *      * 

 
 :ينفا يدیس ةنيدمل يعامجلا سلجملا سیئر نإ
 

Ø ویلوي 07( 1436 ناضمر 20 يف رداصلا 1-15-85 :مقر فيرشلا ریھظلا ىضتقمب 
 تاعامجلاب قلعتملا 113-14 :مقر يمیظنتلا نوناقلا ذیفنتب قلعتي نوناق ةباثمب )2015

 .ةیلحملا
 

Ø ذیفنتب رداصلا 2007 ربنون 30 خيراتب 1-07-195 :مقر فيرشلا ریھظلا ىلع ءانب 
 .اھتاعومجم و ةیلحملا تاعامجلا تايابجب قلعتملا 47-06 :مقر نوناقلا

 

Ø ذیفنتب رداصلا 2007 ربنجد 27 خيراتب 1-07-209 :مقر فيرشلا ریھظلا ىلع ءانب 
 و قوقحلا و موسرلا ضعب قلعتي امیف ةیلاقتنا ماكحأ نسب 39-07 :مقر نوناقلا
 .ةیلحملا تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا تاواتإلا و تامھاسملا

 

Ø ربمفون 23( 1439 لوألا عیبر 4 يف رداصلا 2.17.451 :مقر موسرملا ىلع ءانب و 
 .تاعامجلا نیب نواعتلا تاسسؤم و تاعامجلل ةیمومعلا ةبساحملل ماظن نسب )2017

 
 

Ø ةیئانثتسإلا هترود لالخ ينفا يدیس ةنيدمل يعامجلا سلجملا رضحم ىلع ءانب 
  .2018 ربنجد 04 خيراتب ةدقعنملا
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 *ررـــــــــــــــــقــــــــــــــي*
 

 *لوألا باــــــــبــــلا*
 قوقحلا و موسرلا راعسأ و بسن

 ديدحت ىلع رصتقا وأ اھبسن نوناقلا ددحي مل يتلا
 ىوصقلا و ایندلا اھراعسأ

 
 :ىلوألا ةداملا
 هب يراجلا يئابجلا رارقلا ىلإ 49 لصفلا اھب فاضي و 35 و رركم 26-26-23-22 :ةیلاتلا لوصفلا ممتت و لدعت

 :يلي امك كلذ و عوضوملا يف لمعلا
 
 :نورشعلا و يناثلا لصفلا

 زجحملا موسر
 :يلي امك ءایشألا وأ عئاضبلا وأ علسلا وأ تاناویحلا صخي امیف مسرلا اذھ راعسأ ددحت                 

 موي لك نع ةماقإلا بجاو تابرعلا و تاناویحلا و ءایشألا ةیعون
 مھردلاب

 ىوصقلا ةدملا
 ةماقإلل

 :تابرعلا
 ...................... نیتلجع تاذ تابرع  -
 ................. تالجع عبرأ تاذ تابرع  -
 ............................ ةيودیلا تابرعلا -
 ......................... ةروطقملا تابرعلا  -
 ................................ ةيران تاجرد  -
 .............................. ةيداع تاجرد  -
 ................... يدیلقتلا دیصلا براوق  -

 
 مھارد 6.00

 مھارد 11.00
 مھارد 6.00
 مھارد 8.00

 مھارد 11.00
 مھارد 11.00
 مھارد 11.00

 
 اموي نوثالث
 اموي نوثالث
 اموي نوثالث
 اموي نوثالث
 اموي نوثالث
 اموي نوثالث
 اموي نوثالث

 .رییغت نودب يقابلا*
 

 يتلا عئاضبلا نم اھریغ و تاناویحلا عیب جوتنم
 ددحملا تقولا يف اھباحصأ اھب بلاطي مل

 
 :نورشعلا و ثلاثلا لصفلا
 داتعلا و رضخلا و علسلا و تاناویحلا هبئان وأ يمیلقإلا نزاخلا دي ىلع ينلعلا دازملاب عابت                 

 و تالفاحلا و تانحاشللةبسنلاب امأ .هالعأ ددحملا لجألا لالخ اھعاجرتسا متي مل يتلا و ،ةزوجحملا
 عیبلا نمث لعجي و ،زجحلا حيرت نم ءادتبا موي و ةنس لجأ مارصنا دعب متي اھعیب نإف ىرخألا تایلآلا و تارایسلا
 نم ءادتبا موي و ةنس لجأ ةلیط هبحاص ةراشإ نھر هب ثوكملا و زجحملا ىلإ لوخدلا بئارض صالختسا دعب
 ریھظلل اذیفنت هنأ ریغ ،لجألا اذھ مارصنا دعب ةعامجلا ةینازیم ىلإ ةضوبقملا غلابملا فاضت .عیبلا خيرات
 نكمي ال يربلا لقنلاب قلعتملا عيرشتلل ممتملا 1919 ليربأ 26 قفاوملا 1337 بجر 25 يف خرؤملا فيرشلا
 ةرتفلا مارصنا نم رھش يضم دعب الإ اھباحصأ اھعجرتسي مل يتلا ةزوجحملا تارایسلا ينلعلا دازملاب عابت نأ
 .زجحملا يف اھلالخ تیقب يتلا ةینوناقلا

 جراخلاب ةلجسملا تارایسلا عیب ةبسانمب اھصالختساب كرامجلا ةحلصم موقت يتلا قوقحلا نإ                 
 ةحلصم وأ ةرادإ ةيأ فرط نم ةرداصملا تارایسلا ةفاكل ةبسنلاب ضیفختلا اذھ قبطي و %50 ةبسنب ضفخت
 .ةیمومع
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 اتقؤم ةماعلا ةیعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا
 ةینھم وأ ةیعانص وأ ةيراجت ضارغأل

 :نورشعلا و سداسلا لصفلا
 ةینھم وأ ةیعانص وأ ةيراجت ضارغأل اتقؤم ةماعلا ةیعامجلا كالمألا لغش ىلع ةضورفملا موسرلا رعس ددحي
 دعب هلغشي ام عون و هنم ةلوغشملا ءزجلا عقوم و ماعلا يعامجلا كلملا نم ةلوغشملا ةحاسملا رابتعاب
 :يلي امك يعامجلا سلجملا ةلوادم
 ةنس عبر لك نع مسرلا تقؤملا ماعلا يعامجلا كلملا لغش ىلع ضورفملا مسرلا

 عبرم رتملل مھرد 12.00 دوقولا عيزوت تاطحم ىلإ لوخدلا تارمم
 عبرم رتملل مھرد 12.00 تانحاشلا و تارایسلل ينقتلا صحفلا زكارم ىلإ لوخدلا تارمم
 عبرم رتملل مھارد 10.00 تارایسلا لسغ تاطحم ىلإ لوخدلا تارمم
 :ضراعملا
  عبرم رتم 100 لقأ -
 عبرم رتم 1000 ىلإ رتم 100 -
 عبرم رتم 1000 نم رثكأ -

 
 عبرم رتملل مھرد 90.00
 عبرم رتملل مھرد 80.00
 عبرم رتملل مھرد 70.00

 موي لكل عبرم رتملل مھارد 10.00 ةیمومعلا تاحاسلا يف تارایسلا ضرع
 عیبلا تالحم مامأ ىرخألا تایلآلا و تانحاشلا و تارایسلا ضرع
 كلذل ةصصخملا

 عبرم رتملل مھرد 50.00

 عبرم رتملل مھرد 150.00 قئاطبب ةیمومع فتاوھ
 :لقنلا لئاسو ةطساوب ةفیفخلا تالوكأملا عیب
 ................................. تارایسلا -
 ................................. تانحاشلا -
 ................................. تاجاردلا -

 
 عبرم رتملل مھرد 120.00
 عبرم رتملل مھرد 130.00

 عبرم رتملل مھرد 70.00
 عبرم رتملل مھرد 80.00 ةصاخلا فاعسإلا/تاومألا لقن تارایس فوقو نكامأ
 عبرم رتملل مھرد 80.00 ةیلاملا تاسسؤملا مامأ لاومألا لقن تارایس فوقونكامأ
 عبرم رتمللمھرد 80.00 تایلدیصلا مامأ ةيودألا لقن تارایس فوقو نكامأ
 عبرم رتمللمھرد 80.00 ةقایسلا میلعت تاسسؤم مامأ میلعتلا تارایس فوقو نكاما
 عبرم رتملل مھرد 80.00 لقنلا تاسسؤم مامأ ماعلا لقنلا تالفاح فوقو نكامأ
 :ةیجيورتلا و ةيراجتلا لفاوقلا

 ............................. تارایسلا .1
 ............................ تانحاشلا .2
 .............................. تاجاردلا .3

 
 ةلفاق لك نع موي لك مھرد 100.00
 ةلفاق لك نع موي لك مھرد 150.00

 ةلفاق لك نع موي لك مھرد 50.00

 عبرم رتملل مھرد 120.00 ةيراھشإلا تامیخلا و تاصنملا
 عبرم رتملل مھرد 80.00 يرضحلا لقنلا تالفاح فوقو ئباخم كاشكأ
 و تالاصتالا طوطخ ريرمت لجأ نم هنطاب وأ ضرألا حطس لامعتسا
 اھب ةطبترملا تآشنملا

 يطخ رتم نع مھرد 1.00

 عبرم رتم لك نع مھرد Boitiers de chambre deconnexion 25.00 فایلألاب ةصاخلا طبرلا بلع
 نیكرتشملا ةمدخ و طبرب ةصاخلا ةینقتلا تادعملا ءاويإل ةدعملا بیلاودلا
 ةیفتاھلا عداخملا و طبرلا تایئاوھ و

 عبرم 2 نع مھرد 50.00

 تازیھجتلا و )تالاصتالا تایئاوھ وحاربا( ةیئابرھك ويدارلا تاطحملا ةماقإ
 اھب ةطبترملا

 عقوم لك نع مھرد 3500.00

 .رییغت نودب يقابلا*
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 اتقؤم ةماعلا ةیعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا
 ةینھم وا ةیعانص وا ةيراجت لامعأ ةسراممب طبترت تاراقع وأ تالوقنمب

 

 :رركم نورشعلا و سداسلا لصفلا
 تاراقع وا تالوقنمب اتقؤم ةماعلا ةیعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي             
 :ةینھم وأ ةیعانص وا ةيراجت لامعا ةسراممب طبترت

 عبر لك نع مسرلا ةيراھشإلا تاحوللا
 ىلإ عبرم رتم 1 نم ةیطئاحلا تاھجاولاب ةيراھشإلا تاحوللا

 عبرم رتم 50
 يفازج غلبمك مھرد 1000.00

 رتم 50 قوف ام ةیطئاحلا تاھجاولاب ةيراھشإلا تاحوللا
 عبرم

 يفازج غلبمك مھرد 1500.00

 ال نأ ىلع يعامجلا ماعلا كلملا ىلع ةلطملا تاحوللا
 عبرم رتم 40 اھتحاسم ىدعتت

 عبرم رتملل مھرد 1000.00

 و ةيراقعلا تائزجتلاب ةصاخلا ةيراھشإلا تاحوللا
 ةيدرفلا تارامعلا و ةینكسلا تاعومجملا

 عبرم رتملل مھرد 200.00

 و تائزجتلاب ةقلعتملا ةيراقعلا عویبلل ةيراھشإلا تاحوللا
 تارامعلا و ةینكسلا تاعمجتلا

 عبرم رتملل مھرد 200.00

 عبرم رتملل مھرد150.00 ينابملا و ةآشنملا ىلع ةیئاعدلا تاحوللا
 عبرم رتملل مھرد 150.00 ةیبناجلا ةفصرألا ىلع ةتبثملا ةیئاعدلا ةینالعإلا تاحوللا
 ةتفال لكل مھرد 150.00 تاتفاللا
 عبرم رتملل مھرد 150.00 ةیلدتملا ةینالعإلا تاحوللا
 ةدحاولل مھرد 25.00 ةیمومعلا ءابرھكلا ةدمعا ىلع ةتبثملا ةینالعإلا تاحوللا
 عبرم رتملل مھرد Palissade 15.00 ءانبلا قاروأ زجاوح ىلع ةيراھشإلا تاقصلملا
 :لقنلا لئاسو ةطساوب ةيراھشإلا تانالعإلا

 .......................... ةلفاحلاب -
 

 ةلفاحلل مھرد 150.00
 .رییغت نودب يقابلا*
 

 *يـــــــــــــــــــناـــــــثلا باـــــــــــــبلا*
 

 يحالفلا عباطلا تاذ لالغتسإل|ا جوتنم و تادؤملا تامدخلا لباقم ةضوبقملا ىرخألا قوقحلا                     
 .ةرشابم ةفصب ةریسملا ةھباشملا حلاصملا و يراجتلا
 

 ءانبلا داوم و قئادحلا تايافن عفر موسر
 ةیمومعلا قيرطلا ىلع ةكورتملا

 
 :نوثالثلا و سماخلا لصفلا
 ىلع ةكورتملا اھریغ و ءانبلا داوم اياقب و ةیعانصلا داوملا تايافن و نیتاسبلا تايافن ةلازإ نإ                     
 ءادأ بجوتسي ،رمألاب نیینعملا نم بلطب وا ةیئاقلت ةفصب ةفاظنلا ةحلصم لامع فرط نم ةیمومعلا قيرطلا
 :اھردق ةواتا
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 :ايرورض ةعامجلا لخدت حبصي امدنع
 ةنحاشلل مھرد 500.00 ...................................... قئادحلا تايافن -
 ةنحاشلل مھرد 500.00 ...................................... ءانبلا داوم اياقب -
 ةنحاشلل مھرد 500.00 ......................... ةرطخ ریغ ةیعانص تايافن -

 .رییغت نودب يقابلا*     
 

 يشاوحلا ءانب و فیصرلا سیبلت
 
 

 :نوعبرألا و عساتلا لصفلا
 رتملل مھرد 100.00 غلبم صاوخلا نم بلطب فیصرلا لازنإب مایقلا ةیلمع نع صلختسي                     
 .يلوطلا
 
 :ةیناثلا ةداملا
 .رارقلا اذھل ةفلاخملا ةقباسلا تایضتقملا عیمج ىغلت                     
 
 :ةثلاثلا ةداملا
 حلاصملا و لیخادملا لیكو و يعامجلا ضباقلا نم لك ىلإ رارقلا اذھ تايوتحم ذیفنتب دھعي                  
 .هصاصتخا ةرئاد يف لك كلذ و ةیعامجلا ةيرادإلا و ةینقتلا

 ........................................ :يف ينفا يدیسب ررح                                                 
 يعامجلا سلجملا سیئر

 
 
 
 
 
 
                                                            هب لمعلا لجا نم هیلع علطأ                                                                لماع فرط نم هیلع رشأ

 .......................... :نم ءادتبا                                     ينفا يدیس میلقإ
 ينفا يدیس ةعامج سیئر                                                                                                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


