
 

 فــالحــي مىـذمـح بطاقـــــت نمشــــــشوع
 7                   -غشاست انخىخ وتسميه انخشفان                           -

 
 2013 يصادق عهٍه سُح

 
: انباعث

 

  (تاعج جذٌذ) شخص مادي :االسى و انهمة أو انغاٌح اإلجتًاعٍح 
 تىَسٍح: انجُسٍح 

 خاصإستغالل  :انصٍغح انماَىٍَح 
 ـ  : لًٍح سأط انًال

 

: انىضعيت انحانيت نهمستغهت
 

 ـ( : ²و)انًساحح انًغطاج                               7.32 ( :هك)انًساحح انجًهٍح 
 يهك: وجهح انتصشف                             7.32( : هك)انًساحح انًستغهح 
 يُطمح سمىٌح عًىيٍح: انًىاسد انًائٍح                                   7  ( :هك)انًساحح انسمىٌح 

           (ل/غ 1.9ج تمذس تـ يهىحوث  /ل5ٌمذس تـ  دفك)                                                                   
                                                                                                                                                       

 

:                                                                                انمششوع
 

إحذاث :   طثٍعح انعًهٍح                      فالحح: انُشاط األساسً 

دٌُاسا  171460:  كهفح انًششوع                  " ب"  : انصُف 

: َظاو اإلستخًاس                     يادجس: انًعتًذٌح 
 تطاوٌٍ:    انىالٌح 

  *  سىق محهيت          تصذيش خضئي           تصذيش كهي  

 

: مكىواث انمششوع 

 

: ويٍ أهى يكىَاخ اإلستخًاس َزكش غشاسح اانخىخ و تسًٍٍ انخشفاٌ  ٌتًخم انًششوع فً

 ،و  1100عهى يسافح  تشكٍض يصذاخ سٌاح -

 ، ) ²و 50 (يغاصج خضٌ و(  ²و 50) تُاء يسكٍ سٌفً -

، ( ²و 100: يساحح انىاحذج ) تُاء صسٌثتٍٍ نتسًٍٍ انخشفاٌ  -

 ،هك خىخ  6غشاسح  -

 إلتُاء تجهٍضاخ يحطح انتصفٍح ، -

 خىخ ، هك  6إلتُاء تجهٍضاخ انشي انًىضعً نًساحح  -

 ،  احاٌيحش و ح ب 55لتُاء جشاس صغٍش إ -

 ، ويحشح( يسحك) عالفألسحً النح آو( يحًىليشرار  )دوٌح األسش إلتُاء آنح ل -

 .لتُاء سٍاسج يٍذاٍَحإ -

 

  

 3 :مىاطه انشغم 

 

 ي تًىٌم راخ:  مصادس انتمىيم  

 



 

و انمىح  اإلستثماسخذول 
 

 (ديىاس)انمىح  (ديىاس)اإلستثماس 

 انكميت انمكىوت
انقيمت 

 انمقتشحت

انقيمت 

 انمحتسبت
 انىسبت

مىح 

 االستثماس
 انىسبت

مىح 

  أخشي 
 انىسبت

مىحت 

 دساست

   0  275  1100 1925  ةانتهيئ

   0 % 0 275 %25 1100 1925 و1100 يصذاخ سٌاح

   0  8125  32500 32500  انبىاءاث

   0 % 0 1625 %25 6500 6500 2و50 سكٍ سٌفًو

   0 % 0 3500 %25 14000 14000 2و200 صسٌثح

   0 % 0 3000 %25 12000 12000 2و100 يغاصج

   0  5250  21000 21000  انغشاساث

   0 % 0 5250 %25 21000 21000 هك06 س انخىخاشجا

   19902  1150  64267 73191  انتدهيضاث

    %0 1150 %25 4600 4600 1 يسحك

   1193 %25 0 %0 4771 4771 1 يشرار يحًىل

   1053 %25 0 %0 4210 4210 2 يحشاث

   7250 %25 0 %0 29000 29000 1 ( ح ب 55) جشاس فالحً 

   165 %50 0 %0 330 2000 1 تجهٍضاخ يحطح تصفٍح

   438 %25 0 %0 1750 1750 1 يحشح

   9803 %50 0 %0 19606 26860 هك 6 انًىضعًتجهٍضاخ انشي 

     6500  26000 29500  انمعذاث انمتىقهت

     6500 %25 26000 29500 1 ج يٍذاٍَحسٍاس

     306  1225 4729  غيش رنك مه انمصاسيف

     306 %25 1225 4729 1 يٍ انًصاسٌف غٍش رنك

 1492      1492 1615  مصاسيف انذساست

 1492 % 100      1492 1615 1 انذساسحيصاسٌف 

     800  3200 7000  انمال انمتذاول

     800 %25 3200 7000 1 نًتذاولانًال ا

 1492  19902  22406  150784 171460  انمدمىع

  %1  %13   15%     (مه انقيمت انمحتسبت) انىسبت

      

 

      

                                                           خذول انتمىيم                

                   (د ث) خذول انمىح                                         

 

 

 

 

 

                             

 (د ث)اإلمتياصاث انممىىحت نهباعث اندذيذ                    

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

انىسبت  انمصذس

(%) 

 انقيمت

 (د ث)

 127660 74 تمىيم راتي

 0 0 واخب اسخاعه داعتما

 22406 13 مىح استثماس

 19902 12 أخشي مىح 

 1492 1 مىحت دساست

 0 0 قشوض قصيشة انمذي 

 0 0 قشوض متىسطت انمذي

 0 0 قشوض طىيهت انمذي

 0 0 مىاسد أخشي

 171460 100 مدمىعال

 28658 انمىح انمتىسطت انمذي

 1650 انمىح انطىيهت انمذي

 1492 مىحت انذساست

 43800 مدمىع انمىح

 4481 مىحت انباعث اندذيذ 

 0 إعتماد واخب إسخاعه 

 د ث 150784:  مه انقيمت اندمهيت انمحتسبت نإلستثماس انمقذسة بــ %29 د ث أي ما يعادل 43800يقذس بـ  مدمىع انمىح



 

 

 سىتان : وداص انمششوعإمذة 

 

: اإلوتاج انمتىقع في سىت انزسوة

 (د ث)  انقيمت (د ث) انثمه انفشدي انكميت انىحذة انمىتىج

 57600 7200 8 طه خشوف

 194400 1.8 108 طه خىخ

     

 

   3 :عذد مىاطه انشغم انمضمع إحذاثها في إطاس انمششوع

 

: مىصعت كما يهي 

 

: انعمهت * 

                                                            

انشتبت 

  

 انعذد اإلضافي انمىخىدانعذد 

 2  عامم  مختص

 1  حاسط

 3  اندمهت

 

 

 

 

 

 

 

 انًىافمح : سأي انهدىت اندهىيت إلسىاد اإلمتياصاث 


