
ینفلا لیلحتلا 

20182018-- 1010-- 1515 نينثالا نينثالا ةسلجل   ةسلجل ينفلا   ينفلا ليلحتلا   ليلحتلا

Egx70Egx70  رشؤمل رشؤمل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
685.07699699.09685.07 112,490,448

 

كرحتي هنأ  دجن   EGX70 هطسوتملا ةريغصلا و  مهسالا  رشؤمل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  ىلا  رظنلاب 
ىلع امأ  لفسألل  ةطقن  ىوتسم 865  رسك  دعب  لجألا  طسوتملا  ىدملا  ىلع  طباه  هاجتا  يف 

لفسألل ةطقن  ىوتسم 730  رسك  دعب  كلذو  طباهلا  هاجتالا  دكأرشؤملا  نأ  دجن  ريصقلا  ىدملا 
ةيحيحصتلا تاكرحلا  لالغتساب  لجألا  ريصق  رمثتسملاو  لجألا  طسوتم  رمثتسملا  حصني  كلذل  . 

قارتخا ةلاح  يفو  ةطقن  ىوتسم 730  لفسأ  رشؤملا  لوادتي  املاط  عيبلا  ضارغأ  يف  ىلعألل 
دنع ماهلا  معدلا  لفسا  رئاسخلا  فاقيإ  دح  عضو  بجي  ءارشلاب .  حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه 

.ةطقن   680 لا ـ ىوتسم 

Egx30Egx30  رشؤمل رشؤمل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
13283.3113537.4713587.92 13283.31406,050,124

 

ىدملا ىلع  طباه  هاجتا  يف  لوادتي  هنأ  دـجن   EGX30 رـشؤمل يمويلا  ينايبلا  مسرلا  ىلا  رظنلاب 
رسك دعب  كلذو  طباه  هاجتا  يف  لوادتي  حبصأ  هنأ  دجن  لجألا  ريصق  ىدملا  ىلع  امأ  طسوتملا . 

لجـألا طــسوتم  رمثتــسملا  حــصني  كلذــل   . ةــطقن ىوتــسم 15200  دــنع  ماــهلا  معدــلا  ىوتــسم 
لوادـتي املاط  عيبلا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةيحيحـصتلا  تاكرحلا  لالغتـساب  لـجألا   ريـصق  رمثتـسملاو 
.ءارشلاب حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه  قارتخا  ةلاح  يفو  ةطقن  ىوتسم 15200  لفسأ  رشؤملا 

.ةطقن  12850 لا ـ ىوتسم  دنع  ماهلا  معدلا  لفسأ  رئاسخلا  فاقيإ  دح  عضو  بجي 

 

رعس ةطقن رخا   699

ةطقنمعد 1 ةطقنةمواقم 6801   730

ةطقنمعد 2 ةطقنهمواقم 6302   760

رعس ةطقنرخا   13537.47

ةطقنمعد 1 ةطقنةمواقم 128501   14050

ةطقنمعد 2 ةطقنهمواقم 120002   14800

ىفطصم ىفطصم تعلط   تعلط مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
10.2610.2310.5810.23573736

 

يف لوادتي  حبصأ  مهسلا  نأ  دجن  ىفطصم  تعلط  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  ىلا  رظنلاب 
ىوتسمو ةمواقم  ىوتسمك  هينج  ىوتسم 14.70  نيب  طسوتملا  ىدملا  ىلع  يضرع  هاجتا 

هاجتا يف  لوادتي  حبصأ  مهسلا  نأ  دجنف  ريصقلا  ىدملا  ىلع  امأ.معد  ىوتسمك  هينج   9.90
ىوتسمك هينج  ىوتسمو 12.30  معد  ىوتسمك  هينج  ىوتسم 9.90  نيب  اضيأ  يضرع 

رعس "رخا  اھینج  10.23

"معد 1 اھینج "ةمواقم 9.901  اھینج  12.30

"معد 2  اھینج "همواقم 8.902  اھینج  13.25

ىلودلا ىلودلا ىراجتلا   ىراجتلا مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
80.5079.5181.5079.51378256

 

هاجتإ ىف  كرحتي   هنأ  دجن  ىلودلا  ىراجتلا  كنبلا  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  ىلا  رظنلاب 
ىوتسمو 79.25 ةمواقم  ىوتسمك  هينج  ىوتسم 96.50  نيب  طسوتملا  ىدملا  ىلع  يضرع 

يضرع هاجتا  يف  لوادتي  حبصأ  مهسلا  نأ  دجنف  ريصقلا  ىدملا  ىلع  امأ  معد  ىوتسمك  هينج 
.معد ىوتسمك  هينج  ىوتسمو 78.60  ةمواقم  ىوتسمك  هينج  ىوتسم 88.50  نيب  اضيأ 

رعس "رخا  اھینج  79.51

"معد 1 اھینج "ةمواقم 78.601  اھینج  88.50

"معد 2 اھینج "همواقم 74.002  اھینج  96.50
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ىوتسمك هينج  ىوتسمو 12.30  معد  ىوتسمك  هينج  ىوتسم 9.90  نيب  اضيأ  يضرع 
دودحلا لخاد  لوادتلاب  لجألا  ريصق  رمثتسملاو  لجألا  طسوتم  رمثتسملا  حصني  كلذل  .ةمواقم 

عضو بجي  ءارشلاب .  حصنيف  ىلعألل  هينج  ىوتسم 12.30  قارتخا  ةلاح  يفو  ةروكذملا  ةيرعسلا 
 . تاهينج  9.90 لا ـ ىوتسم  دنع  ماهلا  معدلا  لفسا  رئاسخلا  فاقيإ  دح 

.معد ىوتسمك  هينج  ىوتسمو 78.60  ةمواقم  ىوتسمك  هينج  ىوتسم 88.50  نيب  اضيأ 
دودحلا لخاد  لوادتلاب  لجألا  ريصق  رمثتسملاو  لجألا  طسوتم  رمثتسملا  حصني  لازي  ال  كلذل ,

". اهينج  78.60 لا ـ ىوتسم  لقسا  رئاسخلا  فاقيإ  دح  عضو  بجي  .و  ةروكذملا .  ةيرعسلا 

موكيلت موكيلت لابولج   لابولج مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
2.992.843.182.8319.078.550

 

طباه هاجتا  لخاد  لوادتي  حبصأ  هنأ  دجن  موكيلت  لابولج  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  ىلا  رظنلاب 
اما طسوتملا .  ىدملا  ىلع  تاهينج  ىوتسم 6.00  دنع  ماهلا  معدلا  ىوتسم  رسك  دعب  كلذو 

ىوتسم 3.85 رسك  دعب  اضيا  طباه  هاجتا  لخاد  لوادتي  حبصأ  هنا  هدجنفريصقلا  ىدملا  ىلع 
لجالا  ريصق  رمثتسملاو  لجالا  طسوتم  رمثتسملا  حصني  كلذل  .ريبك  لوادت  مجحو  ةوقب  هينج 

ىوتسم لفسأ  مهسلا  لوادتي  املاط  عيبلا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةيحيحصتلا  تاكرحلا  لالغتساب 
فاقيإ دح  عضو  بجي  ءارشلاب .  حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه  قارتخأ  ةلاح  يفو  هينج   3.50

اهينج ."  2.65 لا ـ ىوتسم  لفسا  رئاسخلا 

  

رعس "رخا  اھینج  2.84

"معد 1 اھینج "ةمواقم 2.651  اھینج  3.50

"معد 2 اھینج "همواقم 2.502  اھینج  3.90

سمريه سمريه مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
15.6015.2015.6015.15141.032

 

كرحتي مهسلا  نأ  نأ  دجن  سيمريه  ةيلاملا  ةعومجملا  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  ىلا  رظنلاب 
ةمواقم ىوتسمك  هينج  ىوتسم 21.70  نيب  طسوتملا  ىدملا  ىلع  يضرع  هاجتإ  ىف   

يضرعلا هاجتالا  ىلا  لوحت  دق  هدجنف  ريصقلا  يدملا  امأ  معد  ىوتسمك  هينج  ىوتسمو 15.00 
دودحلا لخاد  لوادتلاب  لجالا  ريصق  رمثتسملاو  لجالا  طسوتم  رمثتسملا  حصني  يلاتلابف  اضيأ . 

اذه رسك  ةلاح  يفو  هينج  ىوتسم 15.00  ىلعأ  مهسلا  لوادتي  املاط  ةروكذملا  ةيرعسلا 
دنع ماهلا  معدلا  لفسا  رئاسخلا  فاقيإ  دح  عضو  بجيو  .عيبلاب  حصنيف  لفسألل  ىوتسملا 

". اهينج  15.00 لا ـ ىوتسم 

رعس "رخا  اھینج  15.20

"معد 1 اھینج "ةمواقم 15.001  اھینج  19.00

"معد 2 اھینج "همواقم 13.902  اھینج  21.70

ةضباقلا ةضباقلا رامثتسالل   رامثتسالل موكساروا   موكساروا مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
0.5410.5420.550.54112.062.158

 

حبصأ مهسلا  نأ  دجن  مالعالاو  تالاصتالل  موكساروا  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  ىلا  رظنلاب 
ةمواقم ىوتسمك  هينج  ىوتسم 0.92  نيب  طسوتملا  ىدملا  ىلع  يضرع  هاجتإ  ىف  كرحتي 
لوادتي حبصأ  مهسلا  نأ  دجن  ريصقلا  ىدملا  ىلع   اما  معد   ىوتسمك  هينج  ىوتسمو 0.51 

طسوتم رمثتسملا  حصني  كلذل   . لفسألل هينج  ىوتسم 0.65  رسك  دعب  كلذو  طباه  هاجتا  يف 
لالغتساب حصنيف  لجالا  ريصق  رمثتسملا  امأ  ةروكذملا  ةيرعسلا  دودحلا  لخاد  لوادتلاب  لجألا 

هينج ىوتسم 0.65  لفسأ  مهسلا  لوادتي  املاط  عيبلا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةيحيحصتلا  تاكرحلا 
لفسا رئاسخلا  فاقيإ  دح  عضو  بجي  ءارشلاب .  حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه  قارتخا  ةلاح  يفو 

.اهينج   0.51 لا ـ ىوتسم  دنع  ماهلا  معدلا 

رعس "رخا  اھینج  0.542

"معد 1 اھینج "ةمواقم 0.511  اھینج  0.65

"معد 2 اھینج "همواقم 0.452  اھینج  0.72

زليه زليه ملاب   ملاب مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
2.122.122.162.0912.288.984

 

ىدملا ىلع  طباه  هاجتإ  ىف  كرحتي  هنأ  دجن  زليه  ملاب  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  ىلا  رظنلاب 
اضيأ مهسلا  دجنف  ريصقلا  ىدملا  امأ  لفسألل  هينج  ىوتسم 4.60  رسك  دعب  كلذو  طسوتملا 

لجالا ريصق  رمثتسملاو  لجألا  طسوتم  رمثتسملا  حصني  كلذل  .اضيأ  طباه  هاجتا  يف  لوادتي 
ىوتسم لفسأ  مهسلا  لوادتي  املاط  عيبلا  ضارغأ  ىف  ةدعاصلا  ةيحيحصتلا  تاكرحلا  لالغتسإب 

فاقيإ دح  عضو  بجي  .ءارشلاب  حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه  قارتخا  ةلاح  يفو  هينج   2.90
اهينج ."  2.00 لا ـ ىوتسم  دنع  ماهلا  معدلا  لفسأ  رئاسخلا 

رعس "رخا  اھینج  2.12

"معد 1 اھینج "ةمواقم 2.001  اھینج  2.55

"معد 2 اھینج اھینجهمواقم 1.702   2.90

زرينوياب زرينوياب مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
5.755.765.845.661.075.531

ةديدجلا ةديدجلا رصم   رصم مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
21.1021.2821.8421.101.985.709



ىلع طباه  هاجتإ  ىف  كرحتي  مهسلا  نأ  دجن  زرينوياب  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  ىلا  رظنلاب 
نيب يضرع  هاجتا  يف  لوادتي  حبصأ  مهسلا  نأ  دجنف  ريصقلا  ىدملا  ىلع  امأ  طسوتملا  ىدملا 

حصني كلذل  معد .  ىوتسمك  هينج  ىوتسمو 5.40  ةمواقم  ىوتسمك  هينج  ىوتسم 7.20 
لوادتي املاط  عيبلا  ضارغا  يف  ىلعألل  ةيحيحصتلا  تاكرحلا  لالغتساب  لجألا  طسوتم  رمثتسملا 

اما ءارشلاب  حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه  قارتخا  ةلاح  يفو  هينج  يوتسم 7.20  لفسأ  مهسلا 
دح عضو  بجي  و   . ةروكذملا ةيرعسلا  دودحلا  لخاد  لوادتلاب  حصنيف  لجالا  ريصق  رمثتسملا 

اهينج ."  5.40 لا ـ ىوتسم  دنع  ماهلا  معدلا  لفسا  رئاسخلا  فاقيإ 

رعس "رخا  اھینج  5.76

"معد 1 اھینج "ةمواقم 5.401  اھینج  6.45

"معد 2 اھینج "همواقم 5.002  اھینج  7.20

رعس ھینجرخا   21.28

ھینجمعد 1 ھینجةمواقم 19.801   23.60

ھینجمعد 2 ھینجهمواقم 17.402   24.60

ىلع طباه  هاجتا  يف  لوادتي  هنا  دجن  هديدجلا  رصم  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  يلا  رظنلاب 
كلذو اضيأ  طباه  هاجتا  يف  لوادتي  حبصأ  هنا  دجنف  ريصقلا  يدملا  يلع  اما  طسوتملا  يدملا 

ريصق رمثتسملاو  لجالا  طسوتم  رمثتسملا  حصني  كلذل.لفسألل  هينج  ىوتسم 24.60  رسك  دعب 
لفسأ مهسلا  لوادتي  املاط  عيبلا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةيحيحصتلا  تاكرحلا  لالغتساب  لجألا 

دح حضو  بجي  .ءارشلاب  حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه  قارتخا  ةلاح  يفو  هينج  ىوتسم 24.60 
هينج ىوتسم 19.80  لفسأ  رئاسخلا  فاقيا 

تالباكلل تالباكلل يديوسلا   يديوسلا مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
14.3014.3014.5914.10913.854

رعس ھینجرخا   14.30

ھینجمعد 1 ھینجةمواقم 13.501   15.60

ھینجمعد 2 ھینجهمواقم 12.502   17.10

طباه هاجتا  يف  لوادتي  هنا  دجن  تالباكلل  يديوسلا  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  يلا  رظنلاب 
طباه هاجتا  يف  لوادتي  حبصأ  هنا  دجنف  ريصقلا  يدملا  يلع  اما  طسوتملا  يدملا  يلع 

تاكرح يا  لالغتساب  لجالا  ريصقرمثتسملاو  لجالا  طسوتم  رمثتسملا  حصني  كلذل.اضيأ 
قارتخا ةلاح  يفو  هينج  لفسأ 17.10  مهسلا  لوادتي  املاط  عيبلا  ضارغأ  يف  ةدعاص  ةيحيحصت 

ىوتسم 12.50 لفسأ  رئاسخلا  فاقيا  دح  حضو  بجي  .ءارشلاب  حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه 
.هينج

ةدمسألل ةدمسألل ريقوبا   ريقوبا مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
30.5830.5231.5230.5289.514

رعس ھینجرخا   30.52

ھینجمعد 1 ھینجةمواقم 30.001   35.00

ھینجمعد 2 ھینجهمواقم 28.502   36.70

يضرع هاجتا  يف  لوادتي  هنا  دجن  ةدمسالل  ريقوبا  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  يلا  رظنلاب 
هينج ىوتسمو 27.00  ةمواقم  ىوتسمك  هينج  ىوتسم 36.70  نيب  طسوتملا  يدملا  يلع 

دعب كلذو  دعاص  هاجتا  يف  لوادتي  حبصأ  هنا  دجنف  ريصقلا  يدملا  يلع  اما  معد  ىوتسمك 
رمثتسملا حصني  كلذل  .ريبك  لوادت  مجحب  هينج  دنع 30.00  ماهلا  ةمواقملا  ىوتسم  قارتخا 

حصنيف لجالا  ريصق  رمثتسملا  امأ  ةروكذملا  ةيرعسلا  دودحلا  لخاد  لوادتلاب  لجالا  طسوتم 
ىوتسم 30.00 ىلعأ  مهسلا  لوادتي  املاط  ءارشلا  ضارغأ  يف  ةطباه   تاكرح  يا  لالغتساب 

رئاسخلا فاقيا  دح  حضو  بجي  .عيبلاب  حصنيف  لفسألل  ىوتسملا  اذه  رسك  ةلاح  يفو  هينج 
.هينج ىوتسم 27.00  لفسأ 

ةيندعملا ةيندعملا تويزلل   تويزلل ةيردنكسالا   ةيردنكسالا مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
9.959.6010.019.60662.444

رعس ھینجرخا   9.60

ةيمنتلل ةيمنتلل رصم   رصم رامعا   رامعا مهسل   مهسل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

حتفلا قالغالارعس  رعسرعس  رعسا  لوادتلالقا  مجح 
3.293.363.453.283.929.590

رعس ھینجرخا   3.36



 

ىرصملا ىرصملا قوسلا   قوسلا تاعاطقل   تاعاطقل ىمويلا   ىمويلا ليلحتلا   ليلحتلا

مهسلا رعسمعدلاهاجتالامسا  لیدبلاهیصوتلاهمواقملارخا  ویرانیسلا 
كونبلا عاطق 

يمالسالا  لصیف  عیبلا13.8014.2715.70طباھكنب  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  13.80لالغتسا  لا ـ لفسأ  ةراسخلا  فقو 
ىبظ وبا  عیبلا11.3012.5714.00طباھفرصم  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  11.30لالغتسا  لا ـ لفسا  رئاسخلا  فقو 

هيساسالا دراوملا  عاطق 

زع عیبلا19.2020.5121.50طباھدیدح  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  19.20لالغتسا  لا ـ لفسا  رئاسخلا  فقو 
بلصلاو  عیبلا4.104.386.00طباھدیدحلا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  لا 4.10لالغتسا  لفسأ  رئاسخلا  فقو 

تايواميكلا عاطق 

ریرك  رئاسخلا20.6022.6226.00يضرعيدیس  فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت  - ةروكذملا ةیرعسلا  دودحلا  نیب  لا 20.60لوادتلا  لفسأ  رئاسخلا  فقو 
ھیعانصلاو  عیبلا7.808.1010.20طباھھیلاملا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  7.80لالغتسا  لا ـ لفسا  رئاسخلا  فقو 

ءانبلا داومو  ديشتلا  عاطق 

يداولا عیبلا2.002.232.75طباھبونج  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  2.00لالغتسا  لا ـ لفسا  رئاسخلا  فقو 
تالواقملل ةماعلا  رئاسخلا0.510.560.65يضرعدیعصلا  فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت  - ةروكذملا ةیرعسلا  دودحلا  نیب  لا 0.51لوادتلا  لفسأ  رئاسخلا  فقو 

هيفرتلاو هحايسلا  عاطق 

تاعجتنملل رئاسخلا1.401.8492.11يضرعھیرصملا  فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت   - ةیرعسلا دودحلا  نیب  1.40ةرجاتملا  لا ـ لفسا  رئاسخلا  فقو 
رامثتسإلل رئاسخلا6.357.098.40يضرعيداولا  فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت   - ةیرعسلا دودحلا  نیب  لا 6.35ةرجاتملا  لفسا  رئاسخلا  فقو 

هيلزنملا تاجتنملا  عاطق 

رئاسخلا1.301.4311.75يضرعوباك فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت   - ةیرعسلا دودحلا  نیب  1.30ةرجاتملا  لا ـ لفسا  رئاسخلا  فقو 
عیبلا7.508.7010.20طباھنوجاسنلا ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  لا 7.50لالغتسا  لفسا  رئاسخلا  فقو 

تاراقعلا عاطق 

رصن  رئاسخلا6.507.159.15يضرعھنیدم  فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت   - ةیرعسلا دودحلا  نیب  لفسأ 6.50ةرجاتملا  رئاسخلا  فقو 
رئاسخلا18.7019.5024.20يضرعكیدوس فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت   - ةیرعسلا دودحلا  نیب  لفسأ 18.70ةرجاتملا  رئاسخلا  فقو 

تالاصتالا عاطق 

تالاصتالل ىلعا 10.2010.6213.2013.40طباھھیرصملا  لوخدلا  ةداعا  - عیبلا ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  لفسا 10.20لالغتسا  رئاسخلا  فقو 
0000000

هيلاملا تامدخلا  عاطق 

تارامثتسالل رئاسخلا0.630.6790.80يضرعھیبرعلا  فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت   - ةیرعسلا دودحلا  نیب  لفسا 0.63ةرجاتملا  رئاسخلا  فقو 
رئاسخلا2.603.113.85يضرعھعلقلا فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت   - ةیرعسلا دودحلا  نیب  لفسأ 2.60ةرجاتملا  رئاسخلا  فقو 

هيذغالا عاطق 

نجاودلل  عیبلا1.651.862.20طباھھیلیعامسالا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  لفسا 1.65لالغتسا  رئاسخلا  فقو 
نجاودلل عیبلا4.505.546.00طباھةرھاقلا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  لفسأ 4.50لالغتسا  رئاسخلا  فقو 

هيحصلا  هياعرلا  عاطق 

ھیبطلا  رئاسخلا0.760.8021.00يضرعتاوبعلا  فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت  - ةروكذملا ةیرعسلا  دودحلا  نیب  لفسا 0.76لوادتلا  ةراسخلا  فقو 
ھیبطلا تاعانصلل  عیبلا0.450.5280.58طباھھیلودلا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  لفسأ 0.45لالغتسا  ةراسخلا  فقو 

هيعانصلا تاجتنملاو  تامدخلا  عاطق 

رئاسخلا0.850.9011.10يضرعتالباكلا  فقو  ىوتسمب  مامتھالاو  رذحلا  يخوت   - ةیرعسلا دودحلا  نیب  لفسا 0.85ةرجاتملا  رئاسخلا  فقو 
نحشلل عیبلا0.790.8231.00طباھھیبرعلا  ضارغأ  يف  ىلعألل  ةحیحصتلا  تاكرحلا  لفسا 0.79لالغتسا  رئاسخلا  فقو 

رعس ھینجرخا   9.60

ھینجمعد 1 ھینجةمواقم 9.501   10.00

ھینجمعد 2 ھینجهمواقم 9.002   10.85

لوادتي هنا  دجن  كومأ )  ) ةيندعملا تويزلل  ةيردنكسا  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  يلا  رظنلاب 
يف لوادتي  حبصأ  هنا  دجنف  ريصقلا  يدملا  يلع  اما  طسوتملا  يدملا  يلع  طباه  هاجتا  يف 

يا لالغتساب  لجألا  ريصق  رمثتسملاو  لجالا  طسوتم  رمثتسملا  حصني  كلذل  اضيأ .  طباه  هاجتا 
ةلاح يفو  هينج  ىوتسم 10.00  لفسأ  مهسلا  لوادتي  املاط  عيبلا  ضارغأ  يف  ةدعاص  تاكرح 

ىوتسم لفسأ  رئاسخلا  فاقيا  دح  حضو  بجي   . ءارشلاب حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه  قارتخا 
هينج  9.00

رعس ھینجرخا   3.36

ھینجمعد 1 ھینجةمواقم 2.901   3.60

ھینجمعد 2 ھینجهمواقم 2.702   3.85

طباه هاجتا  يف  لوادتي  هنا  دجن  ةيمنتلل  رصم  رامعا  مهسل  يمويلا  ينايبلا  مسرلا  يلا  رظنلاب 
اضيأ طباه  هاجتا  يف  لوادتي  حبصأ  هنا  دجنف  ريصقلا  يدملا  يلع  اما  طسوتملا  يدملا  يلع 

لجالا طسوتم  رمثتسملا  حصني  كلذل  .هينج  ماهلا 3.85  معدلا  ىوتسم  رسك  دعب  كلذو 
مهسلا لوادتي  املاط  عيبلا  ضارغأ  يف  ةدعاص  تاكرح  يا  لالغتساب  لجألا  ريصق  رمثتسملاو 

حضو بجي  .ءارشلاب  حصنيف  ىلعألل  ىوتسملا  اذه  قارتخا  ةلاح  يفو  هينج  ىوتسم 3.85  لفسأ 
.هينج ىوتسم 2.90  لفسأ  رئاسخلا  فاقيا  دح 


