
:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

86632.000 138نيرصقلا 3 نيرصقلا

106 49532.000 ةعسوت نيرصقلا

94520.000 13ناوريقلا نويعلا بجاح

63 51720.000 نويعلا بجاح

242 33120.000 نويعلا بجاح

252 33120.000 نويعلا بجاح

262 45920.000 نويعلا بجاح

56032.000 32فاكلا فاكلا

122 12232.000 فاكلا

151 30232.000 فاكلا

162 34532.000 فاكلا

A192 62532.000 فاكلا لمرلا داو

A202 62532.000 فاكلا لمرلا داو

A212 62532.000 فاكلا لمرلا داو

A222 62532.000 فاكلا لمرلا داو

A232 32532.000 فاكلا لمرلا داو

B171 34732.000 فاكلا لمرلا داو

B181 36532.000 فاكلا لمرلا داو

B191 36532.000 فاكلا لمرلا داو

B201 34732.000 فاكلا لمرلا داو

B221 36532.000 فاكلا لمرلا داو

B231 36532.000 فاكلا لمرلا داو

B241 34732.000 فاكلا لمرلا داو



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

B251 34732.000فاكلا فاكلا لمرلا داو

B261 36532.000 فاكلا لمرلا داو

B271 66532.000 فاكلا لمرلا داو

20032.000 113ةيدهملا يساوسلا

123 20032.000 يساوسلا

133 20032.000 يساوسلا

282 89632.000 يساوسلا

73532.000 18ترزنب لوألا طسقلا نانجس

26 12532.000 لوألا طسقلا نانجس

35 98932.000 لوألا طسقلا نانجس

45 98832.000 لوألا طسقلا نانجس

55 92632.000 لوألا طسقلا نانجس

65 87132.000 لوألا طسقلا نانجس

76 06732.000 لوألا طسقلا نانجس

94 31932.000 لوألا طسقلا نانجس

104 29432.000 لوألا طسقلا نانجس

114 36932.000 لوألا طسقلا نانجس

124 35132.000 لوألا طسقلا نانجس

134 30932.000 لوألا طسقلا نانجس

203 67932.000 لوألا طسقلا نانجس

213 70232.000 لوألا طسقلا نانجس

223 67532.000 لوألا طسقلا نانجس

233 72032.000 لوألا طسقلا نانجس



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

60032.000 253ترزنب لوألا طسقلا نانجس

273 74832.000 لوألا طسقلا نانجس

283 75432.000 لوألا طسقلا نانجس

293 58832.000 لوألا طسقلا نانجس

313 60032.000 لوألا طسقلا نانجس

634 01532.000 لوألا طسقلا نانجس

52332.000 113نيواطت نيواطت ةطبخلا

177 98632.000 نيواطت ةطبخلا

188 43032.000 نيواطت ةطبخلا

53135.000 152رزوت ايليتسك رزوت

451 03035.000 ايليتسك رزوت

461 03535.000 ايليتسك رزوت

481 14435.000 ايليتسك رزوت

521 21535.000 ايليتسك رزوت

5996635.000 ايليتسك رزوت

601 29435.000 ايليتسك رزوت

6250035.000 ايليتسك رزوت

6350035.000 ايليتسك رزوت

6455035.000 ايليتسك رزوت

6650635.000 ايليتسك رزوت

6750435.000 ايليتسك رزوت

6855235.000 ايليتسك رزوت

7150035.000 ايليتسك رزوت



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

7254035.000رزوت ايليتسك رزوت

7353435.000 ايليتسك رزوت

7453035.000 ايليتسك رزوت

7553935.000 ايليتسك رزوت

7658635.000 ايليتسك رزوت

773235.000 ايليتسك رزوت

05050.000 161ةبودنج ةبودنج

171 71550.000 ةبودنج

211 50050.000 ةبودنج

A53 70732.000 حايترإلا ةبودنج

A949 88332.000 حايترإلا ةبودنج

A202 90432.000 حايترإلا ةبودنج

A303 48832.000 حايترإلا ةبودنج

A313 41032.000 حايترإلا ةبودنج

B11 45532.000 حايترإلا ةبودنج

B21 68032.000 حايترإلا ةبودنج

B31 47132.000 حايترإلا ةبودنج

B41 46932.000 حايترإلا ةبودنج

C162532.000 حايترإلا ةبودنج

C260132.000 حايترإلا ةبودنج

C367432.000 حايترإلا ةبودنج

C461332.000 حايترإلا ةبودنج

C561632.000 حايترإلا ةبودنج



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

C653432.000ةبودنج حايترإلا ةبودنج

C753432.000 حايترإلا ةبودنج

C853332.000 حايترإلا ةبودنج

C953332.000 حايترإلا ةبودنج

C101 25632.000 حايترإلا ةبودنج

C1171332.000 حايترإلا ةبودنج

C1531832.000 حايترإلا ةبودنج

C1651632.000 حايترإلا ةبودنج

C1748732.000 حايترإلا ةبودنج

C1848732.000 حايترإلا ةبودنج

C1948732.000 حايترإلا ةبودنج

C2048732.000 حايترإلا ةبودنج

D13 84732.000 حايترإلا ةبودنج

344 46050.000 2 ةقربط

32160.000 281ناوغز يناثلا طسقلا 4 ةبيرزلا

323 04160.000 يناثلا طسقلا 4 ةبيرزلا

626 07560.000 يناثلا طسقلا 4 ةبيرزلا

A41 46760.000 يناثلا طسقلا 4 ةبيرزلا

A81 37460.000 يناثلا طسقلا 4 ةبيرزلا

A35 29732.000ةنايلس بيركلا

A43 96132.000 بيركلا

A75 47532.000 بيركلا

A86 08032.000 بيركلا



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

B12 22432.000ةنايلس بيركلا

B21 93032.000 بيركلا

B41 97732.000 بيركلا

B61 68332.000 بيركلا

B71 66832.000 بيركلا

B81 66832.000 بيركلا

B91 68432.000 بيركلا

B102 07232.000 بيركلا

C186332.000 بيركلا

C272432.000 بيركلا

C382632.000 بيركلا

C482632.000 بيركلا

C581132.000 بيركلا

C682632.000 بيركلا

C782632.000 بيركلا

C882632.000 بيركلا

C982632.000 بيركلا

C1082632.000 بيركلا

C1162232.000 بيركلا

C1295932.000 بيركلا

C139535.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C241335.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C341235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

C441335.000ةنايلس لوا طسق  2 ةدارعوب

C541235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C641235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C741235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C1139535.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C1241335.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C1341235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C1441335.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C1541235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C1641235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C1741235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C2039335.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C2159435.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C2244835.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C2344235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C2546335.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C2668235.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

C2710035.000 لوا طسق  2 ةدارعوب

252 00032.000 1 ةنايلس

51 44720.000 روفعق

61 00020.000 روفعق

93 13420.000 روفعق

101 30620.000 روفعق



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

67520.000 111ةنايلس روفعق

122 46120.000 روفعق

132 47720.000 روفعق

142 62020.000 روفعق

152 30520.000 روفعق

182 52020.000 روفعق

21-224 53420.000 روفعق

232 24920.000 روفعق

241 66520.000 روفعق

252 20620.000 روفعق

262 96120.000 روفعق

312 02420.000 روفعق

322 09220.000 روفعق

371 71320.000 روفعق

381 66020.000 روفعق

74 80332.000 رثكم

92 71432.000 رثكم

4 87432.000 رثكم

62132.000 22ديزوب يديس لوألا طسقلا ةدوسل

2275532.000 لوألا طسقلا ةدوسل

2350632.000 لوألا طسقلا ةدوسل

2450632.000 لوألا طسقلا ةدوسل

2550632.000 لوألا طسقلا ةدوسل



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

32732.000 261ديزوب يديس لوألا طسقلا ةدوسل

2782532.000 لوألا طسقلا ةدوسل

2882532.000 لوألا طسقلا ةدوسل

2982532.000 لوألا طسقلا ةدوسل

311 32832.000 لوألا طسقلا ةدوسل

3693632.000 لوألا طسقلا ةدوسل

3886332.000 لوألا طسقلا ةدوسل

3986332.000 لوألا طسقلا ةدوسل

4186332.000 لوألا طسقلا ةدوسل

4293632.000 لوألا طسقلا ةدوسل

103 72432.000 يناثلا طسقلا ةدوسل

154 24432.000 يناثلا طسقلا ةدوسل

161 54032.000 يناثلا طسقلا ةدوسل

552 00032.000 يناثلا طسقلا ةدوسل

00050.000 192سقافص ناخد

122 39838.000 ركاش لزنم

132 83738.000 ركاش لزنم

19532.000 135يلبق يلبق ةعلقلا

142 39532.000 يلبق ةعلقلا

162 39532.000 يلبق ةعلقلا

192 39532.000 يلبق ةعلقلا

202 78032.000 يلبق ةعلقلا

2617 56532.000 يلبق ةعلقلا



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

19532.000 294يلبق يلبق ةعلقلا

314 04532.000 يلبق ةعلقلا

324 19532.000 يلبق ةعلقلا

334 04032.000 يلبق ةعلقلا

344 31032.000 يلبق ةعلقلا

357 94532.000 يلبق ةعلقلا

363 84532.000 يلبق ةعلقلا

424 27532.000 يلبق ةعلقلا

434 39532.000 يلبق ةعلقلا

447 90532.000 يلبق ةعلقلا

457 89532.000 يلبق ةعلقلا

464 74032.000 يلبق ةعلقلا

474 57532.000 يلبق ةعلقلا

483 60532.000 يلبق ةعلقلا

4930 30032.000 يلبق ةعلقلا

512 00032.000 يلبق ةعلقلا

59532.000 222نيندم لوألا طسقلا نيندم ةرجات

232 59032.000 لوألا طسقلا نيندم ةرجات

342 58732.000 لوألا طسقلا نيندم ةرجات

373 47732.000 لوألا طسقلا نيندم ةرجات

23 66232.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

33 85932.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

43 92332.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

67932.000 152نيندم يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

162 67132.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

213 04532.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

551 32832.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

561 19232.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

621 26432.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

651 18432.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

701 06632.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

711 16132.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

721 12032.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

731 17632.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

751 01332.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

761 00932.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

781 22832.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

791 11032.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

801 01432.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

811 00732.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

841 12132.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

851 09232.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

881 12132.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

891 03532.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

9062832.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

9169732.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات



:ةرغاشلا مساقملا ةمئاق 2021-08-20نييحتلا خيرات

 ىلإ و بلطملا جاردإ يف ةيولوألا مارتحا ىلإ اتفاضإ اهدانسإ يف ةلاكولا دمتعت و بلط نم رثكأ اهيف لصي نأ نكمي لودجلاب ةجردملا مساقملا : ةظحالم
 يضتقت يتلا و2014 ةنسل كرتشملا روشنملا راطإ يف ةيوهجلا طلسلا فرط نم بلطملا دهعت ىلوأ ةلحرم يف اهمهأ نم لحارملاو تاءارجإلا ديدع
.يأرلا ءادبإل ةيوهجلا طلسلا ىلع بلطملا ةلاحإ

2021 ةنس اهيلع قداصملا راعسألا

 ةدعملا ةحاسملامسقملا ددعةيعانصلا ةقطنملاةيالولا
(م2 ( عيبلل

2 ملا نمث
رانيدلاب

تاظحالم

ةيوهج ةيمنت قطانمب

9250832.000نيندم يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

9359132.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

9447032.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

9543532.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

9635332.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

9736432.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات

981 34232.000 يناثلا طسقلا نيندم ةرجات


