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طاقنلا ددع تاظحالم  ةدابعلا 
طاقن ٨ ىلا ةفعاضملل لباق ىحضلا ةالص  نیتعكر لكل ةطقن ٢   
طاقن ٨ىلا ةفعاضملل لباق ضورف سمخل ننس ٤ ناذألا ننس  ةنس لكل ةطقن ٢   

 ادع اھتقو ىلع ةالص لكل طاقن ٤  -
طاقن ٦ اھل رجفلا  

اھتقول ةالصلا  

 ةرشابم ةداجسلا ىلع أرقت اھطرش
ةالصلا دعب  

ةالصلا دعب راكذأ  ةالص لكل ةطقن ٢  

ننسلا لودج رظنا  
روكبلا لیلد نم ١٢ص   

بتاورلا ننسلا  ةنس لكل ةطقن ٢  

طاقن ٣ - ءاسملا راكذأ   
دح نودب ةفعاضملل لباق نآرقلا دھاعت  طاقن ٥ قئاقد ٥ لكل   

)ةوالتلاو ةعجارملاو ظفحلا(  
مایأ ٣ لالخ اھزجنت نكمم ةطقن ٦٠  )عامس/ةءارق( ةرقبلا ةروس   
دح نودب ةفعاضملل لباق طاقن ٣  ركذ ٥٠٠   
دح نودب ةفعاضملل لباق ةطقن ٢ قئاقد ١٠ لكل  يریغو يتاذ میلعت   

ةئزجتلل لباق ریغو ةفعاضملل لباق  ءام رتل ٤/١عم ةوطخ ٢٠٠٠ لكل 
طاقن ٥  

ءاملاو يشملا  

 زواجتی مل اذا طاقنلا قحتست
ىصقأ دحك تاعاس ٥ ھمادختسا  

لیابوملا نینقت  ةطقن ٥٠  

طاقن ٦ىلا ةفعاضملل لباق ٣ اھددع مونلا بادآ  لمع لكل ةطقن ٢   
ةطقن١٢ ىلا ةفعاضملل ةلباق رتولاو عفشلاو مایقلا  نیتعكر لكل ةطقن ٢   
ةطقن ٢٤ ىلا ةفعاضملل لباق نیتعكر لكل طاقن ٤  رجفلا لبق دجھتلا   

 لكل ةطقن ٢٤ ىلا ةفعاضملل لباق
امھنم  

طاقن ٤ رافغتسا ةرم ٣٣  
طاقن ٤ يبنلا ىلع ةالص ةرم ٣٣  

يبنلا ىلع ةالصلاو رافغتسالا  
رجفلا لبق ام تقو   

ةوعد ٣٠رجفلا لبق ءاعدلا  ةطقن ٣٠ ةئزجتلل لباق ریغ  
دح نودب ةفعاضملل لباق طاقن ٤  صخش ظاقیإ   

طاقن ٤ - حابصلا راكذأ   
قورشلل  سولجلا  طاقن ٤  قورشلا لبق ةعاس فصن اھلقأ  

 دعب ةیلامجالا مویلا لك طاقن فعاضت
روطفلا  

مویلا طاقن يلامجإل فعضلا مایصلا   

 لیابوملل مادختسا ةعاس لكل ةمارغلا
ًایموی تاعاس سمخلا لدعم نع دیزت  

ةمارغ طاقن ٥ ةمارغلا   

اھنم لكل ةطقن ٥٠ -  
 

ةتباثلا مئانغلا  
)نورطنقملا-ةمتخلا(    

ةطقن ٢٠ - ةتباثلا مئانغلا   
)ضورف سمخل اھتقول ةالصلا(  

طاقن ١٠ -  
 

ةتباثلا مئانغلا  
 + مویلاب ةوطخ فالآ رشع يشملا|(

)ءام عبرو رتل  


