
 .2222 (اراس/ شجبط/ كبَىٌ انثبَي)التقرير الربعي لألشهر 

 

 شجبط كبَىٌ انثبَي انجيــــبٌ

 

 اراس

)حبفالد، سيبساد انشكىة  نىسبئط انُقم انعبو عذد االسطىل

 34646 34756 35587 انًتىسطخ، انشكىة انصغيشح وانتبكسي(

 1021 1021 1021 سشفيس عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 3475 3475 3475 عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخيتىسط 

 776 776 776 حبفهخ  عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 11213 11097 11093 سيبساد تأجيش سيبحيخ

 236 234 234 انسيبحي انتأجيشعذد يكبتت سيبساد 

 11557 11588 11479 عذد انًشكجبد انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ 

 10701 10698 10617 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ انحبفالد انًتىسطخعذد 

 856 890 862 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخانحبفالد عذد 

 771 770 797 َقم سيبحيثصفخ عذد انًشكجبد انًسجهخ 

 298 298 292 َقم سيبحيثصفخ انًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 473 472 505 َقم سيبحيثصفخ انًسجهخ انحبفالد عذد 

 16 16 15 ششكبد انُقم انسيبحيعذد 

 5357 5432 5432 سيبساد تكسي أصفش

 136 136 136 عذد يكبتت تكسي اصفش

 228 228 228 سيبساد تكسي يطبس

 1 1 1 عذد يكبتت تكسي انًطبس

 30 30 30 سيبساد تكسي انًعجش

 1 1 1 عذد يكبتت تكسي انًعجش

 603 588 588 سيبساد تكسي انسيبساد انفخًخ )انهيًىصيٍ( 

 25 24 24 عذد يكبتت تكسي انسيبساد انفخًخ

 116 116 116 سيبساد يكتت تكسي فُذقي

 14 14 14 عذد يكبتت تكسي انفُذقي

 02 02 02 عذد سيبساد انتكسي نزوي االحتيبجبد انخبصخ )تكسي اصفش(

 232 239 239 ُقم دونياناسطىل 

 35 35 35 انُقم انذوني يشغهيعذد 

 945 976 976 انتأجيشاسطىل ششكبد 

 607 605 605 ثصفخ تأجيشانًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 338 371 371 ثصفخ تأجيشانًسجهخ انحبفالد عذد 

 21 21 21 انتأجيشعذد ششكبد 

 1090 1090 1090 سيبساد سفشيبد خبسجيخ

 7 7 7 عذد ششكبد انتطجيقبد انزكيخ

 9269 9481 10330 اسطىل انتطجيقبد انزكيخ

 23 23 21 عذد ششكبد انُقم انًذسسي

 643 598 557 اسطىل ششكبد انُقم انًذسسي

 22 22 22 عذد انحبفالد نزوي االحتيبجبد انخبصخ 
 00 02 02 انتي تى تحذيثهب انعًىيي  اعذاد انجبصبد
 00 22 02 (2222انتي تى تحذيثهب )تشاكًي نهعبو  انعًىيي عذد انجبصبد

         3751 3740 3730 انتي تى تحذيثهب )تشاكًي نجًيع االعىاو( انعًىيي انجبصبدعذد 


