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: انباعذ
 

  شخص يادي  :االسى ٔ انهمة أٔ انغايح اإلجرًاعيح 
ذَٕسيح : انجُسيح 

 إسرغالل فشدي: انصيغح انمإََيح 
ـ  :ليًح سأط انًال 

 

 

: عيت انحانيت نهمسخغهتانىض
 

 1395( : ²و)انًساحح انًغطاج                      124( : ْك)انًساحح انجًهيح 
يهك : ٔجٓح انرصشف                     124( : ْك)انًساحح انًسرغهح 
                                                                     ز/ل 8 جًهي تذفك سطحيح آتاس 2: انًٕاسد انًائيح                        27( : ْك)انًساحح انسمٕيح 

                                                                                                                                                                             

 

                                                                             :   انمشسوع
 

 إحذاز:   طثيعح انعًهيح         فالحح                    : انُشاط األساسي 

 ديُاسا  2585000:  كهفح انًششٔع         ذحٕيم أٔني : انثإَي انُشاط 

: اإلسرثًاسَظاو                     "ج": انصُف 

    كشيةال: انًعرًذيح 

    سهياَح: انٕاليح
 

  x  سىق محهيت         حصديس جصئي          حصديس كهي 

 

 :مكىواث انمشسوع 

 

ٔيٍ أْى يكَٕاخ  ٔٔحذج ذعهية  غشاسح انضياذيٍ ٔإحذاز يعصشج صيرٌٕ عصشيحيرًثم انًششٔع في 

 :اإلسرثًاس َزكش

، يٕضعي السي التًعذاخ  ؤذجٓيضِ سمٕي صيرٌٕ صيدْك  27غشاسح  -

،  صيرٌٕ صيد تعهيْك  62غشاسح  -

،  (²و435) ٔٔحذج ذعهية( ²و480) ٔيسرٕدع( ²و480) يعصشجتُاء  -

 ، يعصشج ٔٔحذج ذعهيةذجٓيضاخ إلرُاء  -

 ، يعذاخ فالحيحإلرُاء  -

.  ٔآنح سافعح شاحُاخ 2ٔآنح ٔصٌ ٔ ٔيحٕل كٓشتائي صُذٔق تالسريكي 1200إلرُاء  -

 

  

 10 :مىاطه انشغم 
 

 

 ي ذًٕيم راخ:  مصادز انخمىيم  
 

 

 

 



 

و انمىح  اإلسخزمازجدول 
 

 (ديىاز)انمىح  (ديىاز)اإلسخزماز 

 انكميت انمكىوت
انقيمت 

 انمقخسحت

انقيمت 

 انمحخسبت
 انىسبت

مىح 

 االسخزماز
 انىسبت  أخسي مىح  انىسبت

مىحت 

 دزاست

   0  10710  153000 319935  انبىاءاث

   0 %0 3654 %7 52200 117719 ²و435 ٔحذج ذعهية انضيد

   0 %0 3024 %7 43200 51111 ²و480 يسرٕدع

   0 %0 4032 %7 57600 151105 ²و480 يعصشج

   0     280500  انغشاساخ

   0 %0 7595 %7 108500 186000 ْك 62 أشجاس صيرٌٕ انضيد تعهي

   0 %0 6615 %7 94500 94500 ْك 27 أشجاس صيرٌٕ انضيد سمٕي

   46200  90876  1468724 1625125  انخجهيصاث

   1 603608 538936 7% 37726 0% 0 (h/t3) ذجٓيضاخ إسرخشاج انضيد

   0 %0 39082 %7 558320 558320 1ذجٓيضاخ انركييف 

   15150 %25 0 %0 60600 60600 1جشاس فالحي 

   0 %0 3290 %7 47000 52640 1( طٍ 2.5) آنح سافعح

   0 %0 5180 %7 74000 90650 200( كهغ 400)  صُذٔق

   17416 %25 0 %0 69663 69663يجًٕعح    ذجٓيضاخ فالحيح أخشٖ

Renverseur de charges 1 7080 6000 7% 420 0% 0   

ْك 67  ذجٓيضاخ انشي انًٕضعي  54730 0 0% 0 0% 0   

   9534 %40 0 %0 23834 23834 ْك 27 ذجٓيضاخ انشي انًٕضعي

   1 33713 28571 7% 2000 0% 0 ( kva  150) يحٕل كٓشتائي

   0 %0 2688 %7 38400 45312 1 (طٍ 60) جسش نهٕصٌ

   0 %0 490 %7 7000 8575 1000 (كهغ 25) صُذٔق

   4100 %25 0 %0 16400 16400 1 يسحك

     6208  88683 117756  انمعداث انمخىقهت

     2450 %7 35000 54000 1  (ح ب  7)   4* 4ج شاحٍ

     Isuzu plateau ridelle  3.5T  1 63756 53683 7% 3758  جشاحٍ

     1400  20000 191684  غيس ذنك مه انمصازيف

     1400 %7 20000 191684  غيش رنك يٍ انًصاسيف

 0         مصازيف اندزاست

 0 %0        يصاسيف انذساسح

     3500  50000 50000  انمخداول انمال

     3500 %7 50000 50000  انًال انًرذأل

 0  46200  126904  1983407 2585000  انمجمىع

  %0  %2  %6     (مه انقيمت انمحخسبت) انىسبت

           

 

                                                           جدول انخمىيم                 

                   (د ث) جدول انمىح                                    

 

 

 

 

 

                             

                   (د ث) اإلمخياشاث انممىىحت نهباعذ انجديد                  

                                                

 

 

 

 

انىسبت  انمصدز

(%) 

 انقيمت

 (د ث)

 2411896 93 حمىيم ذاحي

 0 0 واجب ازجاعه داعخما

 126904 5 مىح اسخزماز

 46200 2 أخسي مىح 

 0 0 مىحت دزاست

 0 0 عقازيقسض  

 0 0 قسوض مخىسطت انمدي

 0 0 قسوض طىيهت انمدي

 0 0 مىازد أخسي

 2585000 100 مجمىعال

 148184 انمىح انمخىسطت انمدي

 24920 انمىح انطىيهت انمدي

 0 مىحت اندزاست

 173104 مجمىع انمىح

 0 مىحت انباعذ انجديد 

 0 إعخماد واجب إزجاعه 

 د ث 1983407:  مه انقيمت انجمهيت انمحخسبت نإلسخزماز انمقدزة بــ %9د ث أي ما يعادل  173104: مجمىع انمىح 



 

 سُح ٔاحذج: وجاش انمشسوعإمدة 

 

 

: وخاس انمخىقع في سىت انرزوةاإل
 (د ث)انقيمت  انزمه انفسدي انكميت انىحدة انمىخىس

 139200 600 232 طه شيخىن شيج

     

 

   10 :عدد مىاطه انشغم انمصمع إحدارها في إطاز انمشسوع

: يٕصعح كًا يهي 
 

 : اإلطاز انفىي و اإلدازي* 

                                                            

انسحبت 
 

 انعدد اإلضافي انعدد انمىجىد

 1  صىاعاث غرائيت مهىدض أول أو مهىدض وطىي ـ

 1  مهىدض أول أو مهىدض وطىي ـ إوخاس وباحي

 2  انجمهت

 

 : انعمهت انفالحيىن* 

                                                            

انسحبت 
 

 انعدد اإلضافي عدد انمىجىدال

 7  بدون إخخصاص – قازعامم 

 1  حازض –عامم قاز 

 8  انجمهت

 

 

 

انمىافقت : زأي انهجىت انجهىيت إلسىاد اإلمخياشاث 

 


