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 اراس شجبط كبَىٌ انثبَي انجيــــبٌ

)حبفالد، سيبساد انشكىة  نىسبئط انُقم انعبو عذد االسطىل

 35334 36102 36062 انًتىسطخ، انشكىة انصغيشح وانتبكسي(

 1021 1021 1021 سشفيس عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 3475 3475 3475 ضًٍ اختصبص انهيئخيتىسط عًىيي 

 776 776 776 حبفهخ  عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 10872 10895 10881 سيبساد تأجيش سيبحيخ

 34 2 234 032 انسيبحي انتأجيشعذد يكبتت سيبساد 

 12420 12816 12757 عذد انًشكجبد انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ 

 11507 11884 11811 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ انحبفالد انًتىسطخعذد 

 913 932 946 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخانحبفالد عذد 

 782 779 793 َقم سيبحيثصفخ عذد انًشكجبد انًسجهخ 

 285 283 288 َقم سيبحيثصفخ انًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 497 496 505 َقم سيبحيثصفخ انًسجهخ انحبفالد عذد 

 15 15 15 ششكبد انُقم انسيبحيعذد 

 5387 5384 5386 سيبساد تكسي أصفش

 139 139 139 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

 535 528 528 سيبساد تكسي انسيبساد انفخًخ )انهيًىصيٍ( 

 23 23 23 عذد يكبتت تكسي انسيبساد انفخًخ

 115 115 115 سيبساد يكتت تكسي فُذقي

 14 14 14 عذد يكبتت تكسي انفُذقي

 30 30 30 عذد سيبساد انتكسي نزوي االحتيبجبد انخبصخ )تكسي اصفش(

 237 235 235 ُقم دونياناسطىل 

 35 35 35 انُقم انذوني ششكبدعذد 

 947 950 950 انتأجيشاسطىل ششكبد 

 575 578 578 ثصفخ تأجيشانًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 372 372 372 ثصفخ تأجيشانًسجهخ انحبفالد عذد 

 21 21 21 انتأجيشعذد ششكبد 

 1089 1089 1089 سيبساد سفشيبد خبسجيخ

 7 7 7 عذد ششكبد انتطجيقبد انزكيخ

 10760 11532 11532 اسطىل انتطجيقبد انزكيخ

 18 18 18 عذد ششكبد انُقم انًذسسي

 210 196 154 اسطىل ششكبد انُقم انًذسسي

 24 24 24 عذد انحبفالد نزوي االحتيبجبد انخبصخ
 0 0 0 عذد ششكبد يشاكض إداسح األَشطخ

 24 11 17 انتي تى تحذيثهب انعًىيي  اعذاد انجبصبد
 103 79 68 (0202انتي تى تحذيثهب )تشاكًي نهعبو  انعًىيي عذد انجبصبد

 3638 3614 3603 انتي تى تحذيثهب )تشاكًي نجًيع االعىاو( انعًىيي عذد انجبصبد
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