
 
 

 فالحــي  ــــسوعثطبقـــــخ نًشــ
 1                         -ثقس حهىة وأغُبو  : رسثيخ انًبشيخ   -                        

     2013 يصبدق عهُه سنخ
 

 :انجبػث
 

  ضخص يعنىٌ : االسى و انهقت أو انغبَخ اإلجتًبعُخ
 تىنسُخ  : انجنسُخ

 انىاحذ راد يسؤونُخ يحذودحضشكخ انطخص  : انصُغخ انقبنىنُخ
  د 4000 : قًُخ سأط انًبل

 

 :انىضؼيخ انحبنيخ نهًسزغهخ
 

 2و85( : ²و)انًسبحخ انًغطبح                   5.1 : (هك)انًسبحخ انجًهُخ 
 كشاء أسض خبصخ: وجهخ انتصشف                  5.1( : هك)انًسبحخ انًستغهخ 
 ضخ عهً وادٌسخصخ  :انًىاسد انًبئُخ                   5.1( : هك)انًسبحخ انسقىَخ 

                                                                     

 

                                                                                :انًشسوع
 

 إحذاث:   طجُعخ انعًهُخ                  فالحخ : اننطبط األسبسٍ

 دَنبسا 105192:  كهفخ انًطشوع                         "  ة": انصنف 

 :نظبو اإلستثًبس                        نفضح  : انًعتًذَخ 
  *  سىق يحهيخ         رصديس جصئي          رصديس كهي   ثبجخ   : انىالَخ 

 

 :يكىَبد انًشسوع 
 

 :وين أهى يكىنبد اإلستثًبس نزكش .(ثقش حهىة وأغنبو) تشثُخ انًبضُخ فٍَتًثم انًطشوع 

 ،صسَجخوتهُئخ إسطجم  -

 ،خهُخ نحم  50و أكجبش 5نعجخ و 50 وساخٍ أ 10إقتنبء  -

 .تجهُضاد تشثُخ اننحموإقتنبء تجهُضاد انحهت  -

 

  

  2 : يىاطٍ انشغم

 

 انًؤسسبد انصغشي وانًتىسطخثنك تًىَم ٌ وتًىَم راد:  يصبدز انزًىيم  
 

 

 

 

 

 

 



 
 جدول اإلسزثًبز و انًُح

 

 (ديُبز)انًُح  (ديُبز)اإلسزثًبز 

 انكًيخ انًكىَخ
 انقيًخ

 انًقزسحخ

انقيًخ 

 انًحزسجخ
 انُسجخ

يُح 

 االسزثًبز

)*( 

 انُسجخ  أخسي يُح  انُسجخ
يُحخ 

 دزاسخ

 0  0  1178  4310 9900  هيئخانذ

 0 %0 0 %0 213 %25 450 2800 ²و 85 تهُئخ ثنبءاد قذًَخ  إسطجم

 0 %0 0 %0 965 %25 3860 7100 ²و 85 تهُئخ ثنبءاد قذًَخ  صسَجخ

 0  0  753  3012 3012  انزجهيصاد

 0 %0 0 %0 338 %25 1350 1350 يجًىعخ  تجهُضاد انحهت

 0 %0 0 %0 184 %25 737 737 5 أوعُخ حهت

 0 %0 0 %0 231 %25 925 925 يجًىعخ  تجهُضاد تشثُخ اننحم

 0  11250  6625  71500 74500  انًىاشي

 0 %0 0 %0 1875 %25 7500 7500 50 خهُخ نحم 

 0 %0 0 %0 375 %25 1500 1500 5 كجص

 0 %0 0 %0 4375 %25 17500 17500 50 نعجخ 

 0 %0 11250 %25 0 %0 48000 48000 10 أسخً

 0  0  605  2422 4880  غيس ذنك يٍ انًصبزيف

 0 %0 0 %0 605 %25 2422 4880  غُش رنك ين انًصبسَف

 792  0  0  792 792  يصبزيف اندزاسخ

 792 %100 0 %0 0 %0 792 792  يصبسَف انذساسخ

 0  0  1010  4039 12108  انًبل انًزداول

 0 %0 0 %0 1010 %25 4039 12108  انًبل انًتذاول

 792  11250  10171  86075 105192  انًجًىع

  1  13  12     (يٍ انقيًخ انًحزسجخ) انُسجخ

           
 .ين قًُخ عًهُبد اإلستثًبس انًعنُخ   % 25ينح اإلستثًبس نسجخ  ال َفىق يجًىع  :يالحظخ  )*(

 

 

                                                           جدول انزًىيم      

                   (د د)  جدول انًُح                                         

 

 

 

 

 

                             

                   (د د)  اإليزيبشاد انًًُىحخ نهجبػث انجديد                   

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُسجخ انًصدز

(%) 

 انقيًخ

 (د د)

 21392 20 رًىيم ذاري

 5893 6 واجت ازجبػه داػزًب

 10171 10 يُح اسزثًبز

 11250 11 أخسي يُح 

 792 0 يُحخ دزاسخ

 0 0 قسوض قصيسح انًدي 

 52632 50 قسوض يزىسطخ انًدي

 3062 3 طىيهخ انًديقسوض 

 0 0 يىازد أخسي

 105192 100 يجًىعال

 20243 انًُح انًزىسطخ انًدي

 1178 انًُح انطىيهخ انًدي

 792 يُحخ اندزاسخ

 22213 يجًىع انًُح

 2014 يُحخ انجبػث انجديد 

 5893 إػزًبد واجت إزجبػه 

 د د 86075 :يٍ انقيًخ انجًهيخ انًحزسجخ نإلسزثًبز انًقدزح ثــ % 26 د د أي يب يؼبدل 22213 : يجًىع انًُح



 

 :اإلَزبج انًزىقغ في سُخ انرزوح

 (د)انقيًخ  (د)انثًٍ انفسدي انكًيخ انىحدح انًُزىج

 15000 25 600 كغ ػسم 

 4875 6.5 750 كغ (خسوف 15) نحى خسوف 

 48750 0.650 75000 ل (x 25 x 300ثقس  10)حهيت

 

 

  سنىاد 3 :َجبش انًشسوعإيدح 

 

 

   2 :ػدد يىاطٍ انشغم انًصيغ إحداثهب في إطبز انًشسوع

 :يىصعخ كًب َهٍ
 

 : اإلطبز انفُي و اإلدازي* 

                                                            

 انسرجخ

 

 انؼدد اإلضبفي انؼدد انًىجىد

 ـ ـ ـ

 ـ ـ انجًهخ

 

 : انفالحيىٌانؼًهخ * 

                                                            

 انسرجخ

 

 انؼدد اإلضبفي انؼدد انًىجىد

 1 ـ (إَزبج حيىاَي  ) ػبيم قبز

 1 ـ ػبيم قبز ثدوٌ إخزصبص

 2 ـ انجًهخ

 

 

 

 

 

 

 

 حـقـوافـانى: زأي انهجُخ انجهىيخ إلسُبد اإليزيبشاد 

 


