
 فالحي  بطبقـــــت نًشــروع
          11غراست انخىخ وزيخىٌ انسيج انسقىي                                         -

      -وحسًيٍ انخرفبٌ وانعجىل 
 2014سُخ يصبدق ػهٍه   

 

 

 :انببعث
 

 شخص يبدي        :االسى و انهمت أو انغبٌخ اإلجزًبػٍخ
 رىَسٍخ : انجُسٍخ
 سزغالل فرديإ : انمبَىٍَخانصٍغخ 

    -:لًٍخ رأش انًبل

 

 :انىضعيت انحبنيت نهًسخغهت
 

  ( : -²و)انًسبحخ انًغطبح                             6 (:هك)انًسبحخ انجًهٍخ 
 يهك: وجهخ انزصرف                          6( : هك)انًسبحخ انًسزغهخ 
 ( يسيغ إحذاثهب)ثئر ػًٍمخ : انًىارد انًبئٍخ                           ( : -هك)انًسبحخ انسمىٌخ 

 

 

 :انًشروع
 

 إحذاس:   طجٍؼخ انؼًهٍخ                                فالحخ :انُشبط األسبسً

 دٌُبرا163000:  كهفخ انًشروع                          خذيبد       :نُشبط انثبَىي 

 :َظبو اإلسزثًبر                        " ة"  :انصُف 

         يذٍٍَ انجُىثٍخ: انًؼزًذٌخ 

  يذٍٍَ:انىالٌخ 

  * سىق يحهيت  حصذير جسئي  حصذير كهي 

 

 :يكىَبث انًشروع 

  :ويٍ أهى يكىَبد اإلسزثًبراألشجبر انًثًرح انًروٌخ غراسخ رسًٍٍ انؼجىل وانخرفبٌ و ٌزًثم انًشروع فً
 ، (ل/ؽ3: س وَسجخ يهىحخ/ل2: ثمىح دفك)  و80ػهى ػًك حذاس ثئر ػًٍمخ إ -
  ،( 2و80)رسًٍٍ انؼجىل لسطجم وإ (2و50)رسًٍٍ انخرفبٌ لثُبء زرٌجخ  -

 ،( 3و50)و حىض يبئً  (2و32)يخسٌ فالحً ثُبء  -

 ، (2و50)يسكٍ رٌفً  ثُبء -

  إلزُبء ثٍىد يحًٍخ وأَفبق ،  -

 ، (و7*7) هك زٌزىٌ زٌذ سمىي2و( و5*5)هك خىخ سمىي 2غراسخ  -

 الزُبء شجكخ انري انًىضؼً نغراسبد انخىخ وانسٌزىٌ ، -

 ،هك خضراواد رحذ االَفبق1.5لزُبء شجكخ ري يىضؼً نـ إ -

 .ورىاثؼه( ح ة  55)الزُبء جرار فالحً  -

 

  

 2 :يىاطٍ انشغم
 

 

 ي رًىٌم راد:يصبدر انخًىيم  
 

 

 



 

 و انًُح اإلسخثًبرجذول 

 
 (ديُبر)انًُح  (ديُبر)اإلسخثًبر 

 انكًيت انًكىَت
 انقيًت

 انًقخرحت

انقيًت 

 انًحخسبت
 انُسبت

يُح 

 االسخثًبر
 انُسبت أخري يُح  انُسبت

يُحت 

 دراست

     5000  20000 20000  انخهيئت

   0 %0 5000 %25 20000 20000 1 (و 80)  ثئر ػًٍمخ

   1200  7160  31040 34540  انبُبءاث

   0 %0 960 %25 3840 3840 2و 32 يغبزح

   0 %0 1625 %25 6500 6500 2و 50 يسكٍ رٌفً

   0 %0 875 %25 3500 7000 2و 50 زرٌجخ نزسًٍٍ انخرفبٌ

   0 %0 2800 %25 11200 11200 2و 80 إسطجم نهؼجىل

   0 %0 900 %25 3600 3600 3و 30 (خسٌ)حىض 

   1200 %50 0 %0 2400 2400 3و 20 (رؼذٌم)حىض 

   7295  12108  76998 84686  انخجهيساث

   1176 %50 0 %0 2351 2624 هك 2 رجهٍساد انري انًىضؼً نهسٌزىٌ

   0 %0 2708 %25 10830 10830 1 ثٍىد يحًٍخ وأَفبق

   779 %50 0 %0 1558 1774 1 رجهٍساد يحطخ رصفٍخ

   0 %0 263 %15 1750 1750 1 يحشخ

   0 %0 0 %0 0 2540 1 يحراس يزؼذد االسطىاَبد 

   1516 %50 0 %0 3032 3412 هك 2 رجهٍساد انري انًىضؼً نهخىخ

   0 %0 4350 %15 29000 29000 1 جرار فالحً 

   0 %0 317 %15 2110 2110 1 يحراس رو يمطؼٍٍ

   0 %0 315 %15 2100 2100 1 يحراس

   0 %0 905 %25 3619 4270 1 يضخخ يبئٍخ

   0 %0 3250 %25 13000 15340 1 يىنذ كهرثبئً

   3824 %50 0 %0 7648 8936 هك 1.5 رجهٍساد انري انًىضؼً نهخضرواد 

     3500  14000 14000  انغراسبث

   0 %0 1750 %25 7000 7000 هك 2 أشجبر انخىخ 

   0 %0 1750 %25 7000 7000 هك 2 أشجبر  زٌذ زٌزىٌ

     385  1540 3134  غير رنك يٍ انًصبريف

     385 %25 1540 3134  غٍر رنك يٍ انًصبرٌف

 1400      1400 1640  يصبريف انذراست

 1400 %100     1400 1640  يصبرٌف انذراسخ

     725  500 5000  انًبل انًخذاول

     1250 %25 5000 5000  انًبل انًزذاول

 1400  8495  29403  149978 163000  انًجًىع

  %1  %6  %20    (يٍ انقيًت انًحخسبت)انُسبت

  

 جذول انخًىيم                     

 (د ث)  جذول انًُح                                

 

 

 

 

 

 

 (د ث)  اإليخيبزاث انًًُىحت نهببعث انجذيذ                

 

 

 

 

 انُسبت انًصذر

(%) 

 انقيًت

 (د ث)

 123702 76 حًىيم راحي

 0 0 واجب ارجبعه اعخًبد

 29403 18 يُح اسخثًبر

 8495 5 أخري يُح 

 1400 1 يُحت دراست

 0 0 قروض قصيرة انًذي

 0 0 قروض يخىسطت انًذي

 0 0 قروض طىيهت انًذي

 0 0 يىارد أخري

 163000 100 يجًىعال

 21038 انًُح انًخىسطت انًذي

 16860 انًُح انطىيهت انًذي

 1400 يُحت انذراست

 39298 انًُحيجًىع 

 0 يُحت انببعث انجذيذ 

 0 إعخًبد واجب إرجبعه 

 د ث 149978:يٍ انقيًت انجًهيت انًحخسبت نإلسخثًبر انًقذرة بــ %27د ث أي يب يعبدل  39298 : يجًىع انًُح



 

 

 سُت واحذة  :َجبز انًشروعإيذة

 

 :روةراإلَخبج انًخىقع في سُت ال
 (د ث)انقيًت  (ث.د)انثًٍ انفردي انكًيت انىحذة انًُخىج

 50440 13 3.88 طٍ (خرفبٌ)نحىو 

 99000 11 9 طٍ (عجم)نحىو 

 54000 1.8 30 طٍ خىخ

 10500 0.7 15 طٍ طًبطى

 6750 0.9 7.5 طٍ فهفم

 3200 0.8 4 طٍ زيخىٌ

     

 

 

   2 :يىاطٍ انشغم انًسيع إحذاثهب في إطبر انًشروععذد 

 :يىزػخ كًب ٌهً
 

 :انعًهت انفالحيىٌ* 

 انرحبت
 

 انعذد اإلضبفي انعذد انًىجىد

 2  قبر  عبيم

 2  انجًهت

 

 

 

 

 

 

 

 انًىافقت: رأي انهجُت انجهىيت إلسُبد اإليخيبزاث 

 


