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َ/  
 مزرامن(دواى دارد َر  ىوم وةزارة  نة ى ذوم ومدوادا راةَر(  ر

 َر ىورى را)ر نظَمزام (انوةز م رؤ َ ى،    )ى )٢٠٠٧رة و

 )٢٠٠٨ ( دار  ادة ،)رم( و)ا( دمررة  نم َم دمَر ن ور ى

رَةرا رة م ك  ى ةم ردن دةوة، و رووروو و ََرمى  مَ زؤر

ا ردرا م ن و ، وة رادم اوا ورى ررَةراَ ت  دام وةزارة مو ،  دو

روة مى ) دك، طرنوَ ،َم ) ،رَةرا ،وام رَةرا و مى َ َوة

)ى، زاَ ،رةزوور ،َى ،ران، رام( .  

رك  رَةرا و ممَ  د  َرام ةت و و و رمرام دةمَ  ، ى 

َ ر راةٍَر مرة مر ط م رؤ َر ردةىر را و وى موةز َر رى

  ا راةَر نرد مر رى  و َ ى  انوةز)ط راةَر.(  

 دةزام َراةَر  دمر  وةى دوو ار ط  ر رةو  وور رىامر

  :ةما وة  ر  ر َردن 

 / م َ دمَر ىَرم  نة   اام وةراةَر ن دنر

  . ََارةوة  %٥٠رَى 

رزوة ، رَى ودمى رى  و  %٢٠٠  ردم م ةن رَةى  /ةدوو

  .ذرةى م  رَةرا و من) ٢٠(ودموةى 

َ/   دوورا م َلط راوردَا ى رى اوةم ممو م وةىدم  نة  َر

) وَ(وة ،  ورى رَطى ردن ، طر مَ موى ر َردن رَةن  موم

  ىرة)٢٠٠٨( م د ةوة روةك ،َدة  رةو رةو موورم وردى دارةى راَر.  

 رارت ن رَةرا دواداوم) ٥(اماوة ) ٢٠٠٩(    وةى  دوو رادوو /ةار 

  ، وةَو نة ى دذوم ت مى رووداوة  رودؤ ة وةش ،وةَو اَ م

ى زامرم رَى ودموةى  دواوادووة   َ ردما رو زامرى درو و رن َ و 

  .م موو دةرةوة

 مى رووداوة امررا )، ةدرادا مة ن، رةوو ىوم ر، رةو مة رودؤ ،و

 مة و َدراو (وور. وةى ىم و رةىى ذ  ََ ررا مى ط َ

 )٢٠٠٩ (روة ، نرد َر  ر وةوم  ا ووىرروو  و راوردى داررا  ر

                                           ..َةوة درَةى رارَ وة  ) .٢٠٠٩( طلَ ) ٢٠٠٨( ردوو طرامرمن روو مَان 

          
                                                                                                                                 رى رة  

  ةن دواداوم موى دذ   رَةرى                                                                                                                    

                                                                                                                                  وم وةزارة  
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 مى رووداوة)( نة ى  

  )و)َرَطى 
/  وةى)٢٠٠٩ (  َر ورى   ىط) َو(   زاى) ران(ةوة  )37 (     ةت

  مازةَ و)   ، نم ،     م (     وةى  ، ذراون 

)٢٠٠٨ ( طَر ن ورى )ذراون) ٥٢ رةوة مازةَ ن ةت.   
  

  )نطر(و ورى )َم)رَطى 
 دووة / وةى)٢٠٠٩ (  ىطَر ورى )  نروط مَ( )٢٩(      مازةَ و  ةت

) ، نم ،  م ( وةى ، ذراون)٢٠٠٨ (  ور ن )ةت   )٢٩

  .ن َازةم رةوة ذراون 
  

  )دك ( 
َ /  وةى)٢٠٠٩ ( ىطَر ورى )ك١٩( ) د (     مازةَ و  ةت)  ،

 )٢٣(  ورى ن رَط    ) ٢٠٠٨(ذراون ،  وةى     ) م    من ، 

  . ةت ن َازةم رةوة ذراون
  

  

ى رووداوة م)نو(نة ى  

  )و)َرَطى 
 َ/  وةى)٢٠٠٩ ( ىطَر ورى )َو(  زاى)ران(ةوة  )ردوو     ) ١٥١  ةت

 مازةَ)دةرزاو و م (    وةى  ، ون)٢٠٠٨ (     طَر ن ورى )١٦٣( 

  . ن َازةم رةوة ون ةت 

  

  )طرن(و ورى )َم)رَطى 
 /  وةى)٢٠٠٩(ىطَر ورى )نروط مَ()١٨٨(      مازةَ ردوو  ةت

وون ن  ةت  )١٦١( ن ور ) ٢٠٠٨(ون ،  وةى ) م و زاودةر(

  .َازةم رةوة ون 
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  )دك(
و/  وةى)٢٠٠٩ ( ىطَر ورى )ك75( ) د (  مازةَ ردوو  ةت)  و م

ن ةت 58 (  (  ورى ن رَط   ) ٢٠٠٨(ون ،  وةى   ) زاودةر

  .َازةم رةوة ون 

  

  

  ى ةن)ن(دؤى ى 

  )و)َرَطى 
  

  

م/    وةى )٢٠٠٩  (    ىطَر ورى ) َو (  زاى) ران(ةوة  )ن   ) ٣٥٧١  

،   ن راوةَوة واد وة،ى ةم دراو راوة ةموة

  وةى)٢٠٠٨ (   م طَر ن ورى)١٢٠١(    َ ن اوةور    ر نوة

  .  اوةو رةمن  اوةوة

  

  )َم و طرن(
 دة/   وةى )٢٠٠٩  (طَر ورى  ى)مَ ()ر   )٨١٥ وةمة ن    ،اوة

  وةى )٢٠٠٨ ( م ور ن )اوةو    )٩٩١ ر نوةَ ن اوةور 

  .رةمن  اوةوة

  

  )دك(
ةموة راوة ،     ن   ) ٤٨٦( ) دك ( ورى رَطى   )  ٢٠٠٩( وةى /  مة

   وةى )٢٠٠٨ (     م طَر ن ورى)٣٦٦(    َ ن اوةور  وة ن

 نرةم اوةو روةاوة   .  
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رودؤ ى نةدراوةدا ة  

  

  

َر ىط)َو(  
/  )٢٠٠٩ ( ىطَر ورى )َو ( زاى)ران(ةوة  )١٦٣ (  رىم ةت)واى )م

 ذ َرةى س و رن رَطرن َاوة و        ) رى وَ  (و ت  داةدام ةن    

ةت َمن رةراوةو طرَراوموة مو       ))152رةوة   ، ى و ذرةى   داةدراون 

  .رةدا َمن ااوى وةوةةت َ )11(  اممن، 

  

  

  )طرن(ورى و )َم)رَطى 
 و/  )٢٠٠٩ ( ىطَر ورى )رو ط مَن( ) 149 (   رى ةت

 رَطى َم  ذ َرةى س و رن         ) رَةرا دواداوم موى دذى ذمن   (

َمن رةراوةو    ةت  ))147رَطرن َاوة و داةدراون ، ى و ذرةى رةوة  

  .ةت  رةدا َمن ااوى وةوة  )2(وموة مو َاممن،  م طرَرا

  

  

  )دك(
  

و/  وةى)٢٠٠٩ (  ىطَر ورى ) ك٧٠ ( )د (    ةت)     ةدامدا  ت رىم

رن َاوة و داةدراون، ى و ذرةى رةوة م  ذ َرةى س و رن رَط )ةن

  .َش رةراوة )٥٦(ةت  مرةدا َمن ااوى وةوة و  )١٤(
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  درَةى رارت
  
  

  

  

  

  رةو  ةن

  ورى رَطى

 ) َو(  
  

  

  

  

  وةى  

)٢٠٠٩(  
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رودؤ ةىَن درةدراوةدا ة  

    

  )و)َرَطى 

  وةى ةدراوندا  ىمة و رةىى ذ)ى  )٢٠٠٩طَر ورى َو  و

  .دةوروورى 

  

  وةى)٩٢٠٠ ( اوةام)١٦٣(  اوَةر ة)رىم وارى و)م   ةدامدا

اماوة  ى رةوةى  ذرة داةر،َوة )ران(زاى )و)َةن رَطى 

 م مم ن  داةدراوى  )١١(ن رََوة مو َان و س و رن و ) ١٥٢(

  )٢٠٠٩ ( رةوةَ دا . َ َة ر وةيمامرط  َ َ

، روة لَ َام ة داةدراوةن َاوة ط وةرط م رَ دراو و

ة مري ذ  وندارط  َدة ردةوا ومدوادا وةيمامردواي ط.  

  

  )١(َرى ذرة

  ىةدراوان دؤدا ة  

93%

7%

وة

دةروة

  
  

م َ رةت كَ رةوة رى:  

١  رةوة ىرَ  ى َ اون %  ٩٣ررة ندؤ .  

٢   وةدان % ٧ََذ ندؤ .   
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  )٢(َرى ذرة

  ةدراوانم دا

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١ووةك دةر   ٨٥وة % مةةدراوان داَم نم)٣٠ -١٤ ( ا.  

٢   ١٥ % مة ةدراوىان داَم نم)وة ) ٦٠ -٣١ .  

  

  )٣(َرى ذرة

  وانرى َى داةدرا

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

  . داةدراون )َام)ةن ى َى % َ ٦٧ ى َ رى رةوة ١

٢   ةدراون % ٣٣ان داَ ى دةرةوةىَ ى نة.  
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  )٤(َرى ذرة

 مَ ةدراواندا  

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١ روةك  ورةوةدا دةر رىَ ةدراودا مة ى ةوارن%  ٦٣وةَ ن.  

  .ن مَةوار ون ، وا امى َموةو من موة %  ٣٧ى ةم داةدراو ٢
  

  )٥(َرى ذرة

 َ

  
  

  

م َ رةت كَ رةوة رى:  

رَةرا دواداوم) ن ى ةم داةدراو  % ٨٠ رةوةَ  ى َ رى - ١

  . مَدراون  ر) م  و موى دذ ةن

٢-     ١٥ % ةةدرادا وة ممرةرارو ن دةزط و  دراونَرم.  

  .رةم داةدراو ن  ون  % ٥وة   - ٣
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 مةى رووداوةَدر)( نة ى  

  )و)َرَطى 

     من ، َ)،ةى  ى ذرةى و ةمى

م( دوون  وةى)ى  )٩٢٠٠طَر ورى َو رى وو دةروو ،  

  .ةوة)ران(زاى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من
  

  ذراوانذرةى 

  رةىذ م  دووة مم  ١  

  رةىذ م  ت  ٦  

  رةىذ م  زار  ٣  

  رةىذ م  ن١  م  

  ٣      رم  ذرةى 

م    رةىان  ذزة   ٣  

م    رةىذ ٤    وز  

 م   رةىبذ    ٤  

  رةىذ م  ل  ٤  

  رةىذ م     ٣  

  رةىذ م  دووة   ٢  

  رةىذ م   مم  ٣  

  ٣٧  ى ذرةى ذراوان
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َرةرى ذ)١(

 ازىَ  

30%

32%

14%

8%

16%




من

زاودةر

 

  
  

م َ رةت كَ رةوة رى:   

  .ذراون )  م(ى َازى %  32ى ةم ذراو رَةى ١

٢  ذراو مة ى30 % ازىَ ى) ( دوون.

  .دوون ) من(ى َازى % ١٤ى ةم ذراو - ٣

  .دوون ) زاودةر(ى َازى % ٨ى ةم ذراو -٤

  .دوون )  (ى َازى % ١٦ى ةم ذراو - ٥
  

َررة٢(ى ذ(  

  م ذراو

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١ووةك دةر   ٧٣وة  % ذراو مةانَم نم)وة) ٣٠ -١٤ ا .  

٢   ذرا% ١٩ مة انىَم نم ا) ٦٠ -٣١(و  وة.  

٣   ٨ % مة ن ىم اوةذراوزامم .  
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َرةرى ذ)٣(  

  رى َام ذراو

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

  .ةم ذراو ن دووة  % َ ٤٦ ى َ رى رةوة ١

٢   ٢٧ %  دووةن م ذراو مة.

٣  ٢٧وة %  مة نذراوامَ رى اوةزامم.
  

َرةرى ذ)٤(  

  َ م ذراو

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

  .ن َةوارن %   ٤٩روةك َرى رةوةدا دةروة ى ةم ذراو ١

  .ا امى َموةو من موة مَةوار ون ، و %  ٤٣ى ةم ذراو٢

٣ روة ودةر ذراو مة ى اوة % ٨وةزامن ممَ .  
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١٣

َرةرى ذ)٥(  

  ر -َ م وامر

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

  .وامران  ران َةوارن % َ  ٣٨ زامرم رةوة ١

  . وامران  ران مَةوارن% َ  ٣٨ زامرم رةوة ٢

. وامران  ران َ ةوارن مزاماوة% َ ٢٤ زامرم رةوة  -٣
  

َرةرى ذ)٦(  

  ر-ةمى ذراو  وامر

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١ووةك دةر    د%  ٢١وةَ ن نةمذراونة وةم .

٢ووةك دةر   ذراون %  ٢٢وة وةمرس وان وَ ن نة.

٣ووةك دةر   و%  ٣٠وة نم ن نةة  .

٤ ووةك دةر   ذراون%  ٢٧وة رةوةدم م ن نة .  
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١٤

َرةرى ذ)٧(  

  رى رى ذراو

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١ َ روةك ذراو مة ى وةورةوةدا دةر رى١٦ %  نر رى.  

٢   روةن  % ٤٠ر رىوةم.  

٣  ٢٢ % ا نر رى.  

٤  اوة % ٢٢زامن مر رى.  
  

َرةرى ذ)٨(  

 َمر ومَم

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١-   َورةوة دةردة ىرَ  ى َ ٣٨ %  ذراو موةم  َو رى ونَم.  

٢-  ٦٢ % ذراو  م مة ََو رى رىم ون دةرةوةى .  
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١٥

َرةرى ذ)٩(  

   دؤن 

  
  م َ رةت كَ رةوة رى:  

١  رةوة ىرَ  ى َ ٢٤% و دؤ  ا ى وةرطَر اونررة ن

  .اطمم وامران 

٢   ٧٦ %َذ نان دؤردةوا وةىَ .  
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  ى ةن )ون(رووداوةم درَةى 

  )و)َرَطى 
  

  وةى وو مة رةىى ذ)٢٠٠٩ ( ىطَر ورى نم ى َ)َو( و

  .وةة)ران(زاى  ،ورىودةور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من
  

  ووان ذرةى 

 نو  رةىذ م  دووة مم  ١٤  

 نو  رةىذ م           ت  ١٣  

  رةىذ نو م              زار  ١٤  

 نو  رةىذ م            ن١٤  م  

 نو  رةىذ مر                 ٨  

  ١٢   زةان      مون  ذرةى  

  ١٢          ز  مون  ذرةى  

  ٧               بم ون  ذرةى  

 نو  رةىذ م            ل  ١٣  

 نو  رةىذ م     ١٤  

 نو  رةىذ م  دووة   ١٦  

 نو  رةىذ م    مم  ١٤  

  ١٥١  ووانى ذرةى 
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١٧

  )١(رةَرى ذ   

  َازى ون

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١َ   وةورةوةدا دةر رى ن %٣٨ة  ن نووةم.  

٢َ روة  وةورةوةدا دةر رى ٥٦%  نةازىَ  دةرزاو ونو.  

٣    ة %٦ نم رى و ماوزامم.
  

  

َرةرى ذ)٢(  

  دةر من

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١  َورةوةدا دةردة ىرَ  دوون %٥٦ نممو ةىَرزى ر  نة ى.  

٢و مة ى   ودوون %٣٧ن مممو ةىَر ى م ن.  

  .ن دةرن مزاماوة % ٧روة ى ةم وو ٣
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١٨

  

َرةرى ذ)٣ (  

  م وو

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١  و %٧٣  ىمة  انَم نم ونو)وة) ٣٠-١٤ا.  

٢  و %١٨ م نم ونو  ىمة انَ)وة) ٦٠-٣١ا.  

٣ روة  وو مة اوة% ٩ىزامن مم ن.
  

َرةرى ذ)٤(  

  رى َام  وو

   
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١  و %٦٠ د ن ونو  ىمةرةوةو مرزام َ وة.  

٢  و %٣٣ ن م ونو  ىمةرةوة مرزام َ دوة .  

٣  و %٧ زان ممم ونو  ىمةنممو وو ر اوةم.  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

١٩

  

  )٥(َرى ذرة

  َ ةوارى وو

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١َ روةك  ونو  ىمة و ى وةورةوةدا دةر رى٥٩% َ نةوارن.  

٢   روة ةوارن %٣٨َو مو مة ى.  

٣   روة ٣%  وو مة اوةىزامن ممَ .

َرةرى ذ)6(  

   وامرَ ةوارى

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١َ روةك رةوةدا رى وةوران %١٠ دةروام ى َةوارن.  

٢   روة ةوارن %٤١َران موام ى.  

٣   روة ٤٩%  اوةىزامن ممَ  رانوام.  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢٠

  

َرةرى ذ)٧(  

 رىرى و امَوو  

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١ َ روةكورةوةدا دةر رى ٢٣وة%  رى وو مةنمامَ ورى  .  

٢َ روةك ر رىوةوةدا دةر و% ٦١ وةو مة نمامَ ورى رى وةم.  

٣َ روةك ورةوةدا دةر رى٦ وة%   رى وو مة نمامَ ورىا.  

٤َ روةك ورةوةدا دةر رى و   %٣وةو مةورى رى َنمام زؤر.  

٥َ روةك ورةوةدا دةر رىو  %٧ ةوو مة نمامَ ورى رى اوزامم.  
  

  )٨(َرى ذرة

  رَةى ون

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

  .ة ٥٠%ن  ن رَةى وم % ١٥ى و ةمى  وون ١

  .زة ٥٠%ن رَةى ومن   %    ٤٦روة٢

  .ن رَةى ومن مزاماوة %    ٣٩روة٣



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢١

  )َ)9رى ذرة 

   رووداو

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١-  ٤٣ %  ومَم َوم  وو مة وةر.  

٢ -  ٥٣ %  ومَم َوةر دةرةوةى  وو مة.  

٢ -  و  % ٤و مة  نومَم َاوزامةم.
  

  

  
                                              

  )١٠(َرى ذرة

    وو ر - ةمى وامر

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١-  رى  %٧نو روةدةطَ رس و ىَ .  

٢-  رى  %١٤نو ردةط وةَ دَان ذن وَى مَ .  

٣ -  ٣١% رن دةطو رى وةَ انَ دةرةوةى م .  

٤-  ن  %٤٨و رىزاومةام.  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢٢

  ى ةن)ن(درَةى دؤى 

  )و)َرَطى 
  

  

  وةى ، نة م رةىى ذ)ى  )٢٠٠٩طَر ورى َو رىوو دةروو، 

  .ةوة)ران(زاى 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من

  

   راوةن ذرةى 

  ٨٠  دووة    ممم ن  ذرةى

  ٨١  ت           م ن  ذرةى

  ٩٨  زار              م ن  ذرةى

  ٩٠  من            م ن  ذرةى

  ١١٠                رم ن  ذرةى

  ٩٠   زةان       من  ذرةى 

  ٨٩           ز  من  ةى ذر

  ١٠٩                بم ن  ذرةى 

  ٩٢  ل            م ن  ذرةى 

  ١١٣     م ن ذرةى 

  ٧٢   دووة  م ن  ذرةى

  ٨٤  مم    م ن  ذرةى
  

  ١١٠٨   راوةن ذرةى 

  مة ى  ناوةر ى دؤ

  ).دراووة(
١٣٥٧  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢٣

  

  ) ١(َرى ذرة 

  م ر

46%54%

ن)٣٠-١٤(

ن)٦٠-٣١(

  
َ م رةوة رىَ رةت ك:  

١-  ان  %٤٦َم نم ر مة)وة)٣٠-١٤ا رةوة مرزام َ.  

2-  وةودةر ان  % ٥٤وةَم نم ر مة)وة ) ٦٠-٣١ارةوة مرزام َ.  
  

  )٢(َرى ذرة 

  رى َام ر

52%
48%

وى دووة

وى مدووة

  رةوة رىَ رةت كَ م:  

١- دووة % ٥٢ نو ر مة .

٢-- دووة % ٤٨ن مو ر مة.  
  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢٤

  

  )٣(َرى ذرة 

  َ م ر

52%

48%

َةوار

مَةوار

  :مَ ك رةت َرى رةوة 

١-م رزام َ    رةوةةوارن% ٥٢َ ر مة.

٢-   رةوة م رزام َ ةوار% ٤٨َر م مةن.  
  

  

  

  )٤(َرى ذرة 

  رى ردم ن

39%

24%

37%

َدى

َان

دةرةوةى َان

:مَ ك رةت َرى رةوة 

١ - ٢٤ % رن دةط رىَرس وو امَ ىَ وة.

٢-  ٣٧ % رن دةط رى ى دةرةوةىَ وةَ انَ.

٣ --  ٣٩ % رن دةط رىدَان ذن وَى مَ وةَ .
  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢٥

  

  

  )٥(َرى ذرة

  ر-َ ةوارى وامر

73%

27%

َةوار

مَةوار

 رةت كَ م رةوة رىَ:

١-رزام َ   رةوة م73 % روامران-ان  ةوارنَ.

٢ رزام َ   رةوة م27 % روامران –انةوارنَم .  
  

  

  )٦(َرى ذرة 

 رىرو رى

27%

23%

50%

ش  اث وةمم

:ة مَ ك رةت َرى رةو

١ - 27 %  مة امَ رى ران  نور.

٢-  50 %  مة امَ رى ران نوروةم .

٣ -  23  % مة امَ رى ران ا نور.  
  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢٦

  

  

  

   )٧(َرى ذرة 

 َ دمر                     

54%
46%

دةرةوةى رة

مو رة

  :مَ ك رةت َرى رةوة

١ - رزام َ   رةوة م46 % وة َو رى رىم وم  نة م .

٢- رزام َ   رةوة م٥٤ % وة ر دةرةوةى نة م.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢٧

  

  

  

  ى ةن)دان(ى دؤم درَة

  )و)َرَطى 
 مة رةىى ذ)دراو(،   وةى)ى  )٩٢٠٠طَر ورى َو  و

  .ةوة)ران(زاى ،روورى ودة

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من

  

  دراوان  ذرةى 

  ٢٢   مم دووة م دراوان   ذرةى

  ١٢  ت          م دراوان   ذرةى

  ١٩  زار             م دراوان   ذرةى

  13  من            م دراوان   ذرةى

  ٢٢               رم دراوان   ذرةى

  ٢٩   ان   زة  مدراوان   ذرةى 

  ٢٥        ز  مدراوان   ذرةى 

  ٢٥             بم دراوان   ذرةى 

    26ل         م دراوان   ذرةى 

      24م دراوان ذرةى 

    18 دووة م دراوان ذرةى 

    14مم   م دراوان  ذرةى

  ٢٤٩  دراوان  ى ذرةى 



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢٨

  

  )١(َرى ذرة 

  م دراو

  
م َ رةوة رىَ رةت ك:

١-   وةودةر ٦٠وة % مة انَم نم دراو)٣٠-١٤ (دا.  

٢-   ان %  ٣٨َم نم دراو مة)٦٠-٣١ (دا.  

٣ -  اوة%   ٢وةزامن مم دراو مة.  

  

 رةرى ذَ)٢(  

  رى َام دراو

  
م َ رىَ رةت كرةوة  :

١- ٨٦ %  مة دووة نو دراو.

٢-  ١٢ %  مةدوون مو ةدراو .  

٣ -  ٢ %  مة نامَ رى اوةدراوزامم .  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٢٩

  
  

  

  

 رةرى ذَ)٣(  

َ ةوارى دراو

  
م ََ رةت كرةوة رى :

١-   رةوة مرزام َ دراو %٤٥ مة ةوارنَ.

٢-   رةوة مرزام َ ةوارن %٥٠َدراو م مة .  

٣ -   رةوة مرزام َ اون %٥زامدراو م مة.  
  

 رةرى ذَ)٤(  

  ر-ةمى  دراو  وامر

  
م َرةوة رىَ رةت ك :  

١-  ١٩ % ردان دةط رىرس وو امَ ىَ وةَ .  

٢-  ٥٧ % ردان دةط رىدَان ذن وَى مَ وةَ .  

٣ -  ر % ٢٤ردان دةط انىَ دةرةوةى م وةَ .  
  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣٠

  

  

  

 رةرى ذَ)٥(  

  رى ورى دراو

32%

16%

52%

ش

اث

وةمم

  
م َرةوة رىَ رةت ك :  

١ -  ٣٢ %  امَ رى دراو مةو نر .  

٢-  ٥٢ %  امَ دراو مة نر رىوةم .  

٣ -  ١٦ %  امَ ا نر رى دراو مة.  
  

 رةرى ذَ)٦(  

  ر-َ م وامر

  
م َرةوة رىَ رةت ك :  

١- رزام َ   رةوة مران %٧٣وام- ران ةوارنَ.  

٢- رزام َ   رةوة مران %٢٧وام- ران ةوارنَم.  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣١

  

  

  

 رةرى ذَ)٧(  

  َ رووداو

  
م َرةوة رىَ رةت ك  :  

١-   رةوة مرزام َ ر % ٤٥ رىموم  نووداوةرَو ى اوةروم.  

٢-   رةوة مرزام َ دةور % ٥٥  نووداوةاوةورمر روو رىو.  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣٢

  

  

  

  

 مةى دؤَدر)َ ىوم(  

  )و)َرَطى 
  

  )٩٠٠٢(وةى   وموة،)موى )َى ذرةى و ةمى روورووى 

  .ةوة)ران(زاى ،روورى وو دة وَورى رَطى 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من
  

  ى دؤنذرة

     دووة مم م  ٣  

  ٢  م ت              

  ٨  م زار                

  ٧  م من              

  ٦  م ر                

    ن           م زةا

  ٢  م ز             

  ٤  م ب                  

  ٢  م ل                

          م  ٤  

         دووة  م  ٤  

            مم م  ٤  

ى ط  ٤٦  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣٣

  

  

  ) ١(َرى ذرة

 م مةمر  

87%

11% 2%

(14-30)

(31-60)

و مزاما

م َ رةت كَ رةوة رى:  

١ 87% و  اوة ررا نَ ىوم  ىمة انَم نم)٣٠ -١٤ (ا.  

٢ 11%   انَم نم اوة ررا نَ ىوم  ىمةو)31-٦٠ (ا.

3 2% اوةزامن مم اوة ررا نَ ىوم  ىمةو.  

  

  ) ٢(َرى ذرة

  رى َام وامَاو

44%

54%

2%

ن دوة

ن مدوة

مزاماو

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١  و % ٤٤  ن اوةررا نَ ىوم  ىمةوةود.  

٢  و % ٥٤ دن م اوةررا نَ ىوم  ىمةوةو .  

٣  و % ٢ اوةزامن مامَ رى اوةررا نَ ىوم  ىمة .  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣٤

  

  

  ) ٣(َرى ذرة

 م اوَوام  

41%

59%

مَةوار

َةوار

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

  .ن َةوارن % ٥٩ى و ةمى موى َن رار اوة ١

  .ن مَةوارن %   ٤١ى و ةمى موى َن راراوة ٢
  

  ) ٤(َرى ذرة

 مر ىةم روام-ر

85%

15%

دةرةوةى خَیزان ار  كةس و ك

  
م ََ رةت ك رةوة رى:  

  .س ورموة وةَان و ن %  ١٥وةمى  موى َن رار اوة ١

٢ ىمةو   اوة ررا نَ ىومو% ٨٥ انَ دةرةوةى م نة.  
  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣٥

  

  

  )٥(َرى ذرة

    روام مَ-ر  

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

١ ران %٧٦وام-  رانَ روةك ،ةوارنَرةوة رىوة داودةر.  

٢ ران %١١وام- َ روةك ، ةوارنَران مرةوة رىوة داودةر.  

٣- ١٣%  رانوام َ اوةزامم.  
  

  ) ٦(َرى ذرة

 رىاووَوام رى  

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١ ىمة و   اوة ررا نَ ىومن % ٢٦مامَ ورى رى ن .  

٢ ىمة و  ىوم  اوة ررا نَن % ٤٨مامَ ورى رى ن وةم.  

٣ ىمة و   اوة ررا نَ ىومن % ٢٢مامَ ورى رى ن  ا.  

٤ ىمة و   اوة ررا نَ ىومام % ٤َ ورى رى ننم  اوةزامم.  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣٦

  

  

  

  )٧(َرى ذرة

   رووداو                                                                    

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

  .ماوة مورى وَ رو % َ ٨٧ ى زامرم رةوة رةت َ  روداوةن ١

٢  ن  %١٣اوةى رووداوةمرو َو رى دةرةوةى .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣٧

  

  

  

  انَم كرراورد)٢٠٠٩ (  َلط)٢٠٠٨ (،  

   وري 

 )َو ىطَر (  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2008
  

٢٠٠٩  

٥٢  

++نم

٣٧ 

++نم

١٦٣  

ن

١٥١  

ن
  

١٢٠١

راوة

١٣٥٧

راوة



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣٨

  

  رةو  ةن

  ورى رَطى

  )دك ( 
  

  

  

  

  وةى 

 )٢٠٠٩(  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٣٩

  
  درَةى رودؤ ة داةدراوةن

  ) .دك(رَطى 
  

  

  وةى)٩٢٠٠ ( اوةام)او  )٧٠َةر ة ىطَر نة ةدامرى دام

ن رََوة مو َان و س و رن و ) ٥٦(داةرَ و ى  ذرة اماوة ) دك(

. رةدا َوة م) ٩٢٠٠(   م مم ن  داةدراوى  )١٤(

 َ َ طرامموةي ر ة َ َم رَ دراو و  َاوة طلَ 

َام ة داةدراوة ،روة دواي طرامموةي دواداوم ردةوا دة  َطدارون 

ة مري ذ .  

  

َر  ، نة ةدامرى دام ، ناوةرمرة او وررة َ ةى

  . )دك(رَطى 

  

  )١(َرى ذرة

  َ ن

80%

20%

 َرةراوةن

 َرةرماوةن

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

  .َمن رةراوةَاوموة مو َاممن و ن طر%) ٨٠(ط ة داةدراو  ى-١

  .ن  َ مرةدا َمن  ااوى وةوة%) ٢٠(ط ة داةدراو  ى-٢



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤٠

  

  )٢(َرى ذرة

  م ةم داةدراو

71%

29%

(30ـ14)

31-60)

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

١  71%  مةةدراودا  انَم  نم)٣٠-١٤( ا.  

2  29%  مةةدراوان  داَم  نم)٦٠-٣١( ا.  

  

  )٣(َرى ذرة

 مَ  مةةدراودا  

26%

74%

َوار

مَوار

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

١  26 %  مةةدراودا ةوارنَ .  

2  74 %  مةةدراودا ةوارنمَ  
  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤١

  

 مةى رووداوةَدر)( نة ى  

  )دك(رَطى 
دوون وةى )  م، من ، َ)ةى  ى ذرةى و ةمى

 )ى  )٩٢٠٠طَر ورى كرى وو دة دروو.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من
  

ذراوانرةى ذ  

 رةىذ دووة مم م     ١  

  ١           م ت  ذرةى  

  ١              م زار  ذرةى  

  ١             م من ذرةى  

  ١     ر  م  ذرةى  

  ٢  زةان      م  ذرةى  

  ٢  ز             م  ذرةى  

  ٦  ب             م  ذرةى  

  ١  ل           م  ذرةى  

  ١   م  ذرةى  

  ١   دووةم  ذرةى  

  ١  موم دووةم  ذرةى  

 رةىى ذ١٩  ذراوان  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤٢

  

  )١(َرى ذرة

  م ذراو
  

63%

37%

(14 - 30)

(31 - 60 )

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

١ووةك دةر   ذراو %٦٣وة مة انَم نم)١٤٣٠. (  

٢ ووةك دةر  ذراو %٣٧وة مة  انَم نم)٣١٦٠. (  

  

َرةرى ذ)٢(  

  رى َام ذراو

63%

37%

وى دوة

وى مدوة

  
َ رةت كَ مرةوة رى  

١  دوة  %٦٣ ن ذراو مة.  

٢  دوة  %٣٧ن م ذراو مة.  
  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤٣

  

َرةرى ذ)٣(  

  َ م ذراو

47%

53%

َةوار

مَ ةوار

  
م َ رةت كَرةوة رى:  

١ َ روةكورةوةدا دةر رىذراو  وة مة ىةوارن %٤٧َ.  

٢َ روةك ورةوةدا دةر رىذراو وة مة ى ةوارن %٥٤َم.  

  

َرةرى ذ)٤(  

 روام ر مَ  

5%

95%

َةوار

مَ ةوار

  
َ رةت كَ م رى رةوة:  

  .وامران  ران َةوارن% َ  ٥ زامرم رةوة ١

  .وامران  ران مَةوارن% َ  ٩٥ زامرم رةوة ٢

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤٤

  

َرةرى ذ)٥(  

  ةمى ذراو  ر  وامر

47%

16%

37%

َدى

س ور

ن دةرةوةى َا

  
َ رةت كَ مرة رى وة:  

١  وةووةك دةر  د  %٤٧َ ن نةمذراونة وةم.

٢ووةك دةر   ذراون %  ١٦وة وةمرس وان وَ ن نة.

٣ووةك دةر   ذراون % ٣٧وة وةامَ دةرةوةى م ن نة.
  

َ رةرى ذ)٦(  

 رىذراو رى  

58%

10%

32%

ش

وةمم

اث

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

١َ روةك  وةورةوةدا دةر رىذراو   %٥٨ مةنمامَ ورى رى .  

٢ َ روةك وةورةوةدا دةر رىذراو  %١٠ مة نمامَ ورى رى وةم.  

٣  َ روةك وةورةوةدا دةر رى%ذراو ٣٢ مة نمامَ ورى رى ا.  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤٥

  

  

َرةرى ذ)٧(  

َازى ذران

42%

47%

11%

ك ومف

من

و رن

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

٣-َ  ى َ  َورةوة دةردة ىر ٤٢% ك و نةذراون ف.  

.ى ةن من ن من ذراون % ٤٧-٤

٥- روةن % ١١ةوةردام ازىَ  نر دوون.  
  

َرةرى ذ)٨(  

  انرى روود

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

١.  وةو٦٣وةك دةر  % رى ذراو مةامَ ىَ وةَرن دةطم.

٢.  روةن %  ٢١م رى ذراو مة  وةَردةطمى د رى دةرةوةىو ةرووم

.َان

٣.  روة١٦  %رمن دم رى ذراو مة.  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤٦

  

  

 مةى رووداوةَن(درو(نة ى   

  )دك(رَطى 
  

  وةى وو مة رةىى ذ)٢٠٠٩ (َ  ىطَر ورى نم ى)كو )د

  .ورىودةور
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من
  

  وانذرةى 

  ٦     م مم دووة ن ذرةى 

  ٩           م ت  ن ذرةى  

  ٧             م زار   ن ذرةى  

  ٦             م من ن ذرةى  

  ١١    ر   م  ن ذرةى  

  ١٠  زةان     م  ن ذرةى  

  ٦  ز           م  ن ذرةى  

  ٥  ب             م  ن ذرةى  

  ١  ل           م  ن ذرةى  

  ٣   م  ن ذرةى  

  ٥   دووةم  ن ذرةى  

  ٦  موم دووةم  ن ذرةى

  ٧٥  ةم وى ذرةى 



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤٧

  

َرةرى ذ)١(  

 ازىَن

87%

13%

ون

ن

  
َ رةت كَ مررةوة ى:  

  

١  -   َ  مررةوةزام ن  %٨٧ة دةرزاو ونو.  

٢-    مرزام َ رةوة ووة %١٣مو ن نة.  

٣ -  َ  ر  اممدة  وو مة ىزؤر  ىو را  ذة َ

  .ة رووى وة مامَى  وامر دةن َىرمن ، رو
  

َرةرى ذ)٢(  

  دةر ون

49%

51%

وة

دووة

  
  

َ رةت كَ م رةوة رى:  
  

١  دوون %٤٩ وةمو ةىَرزى ر ى وو مة.  

٢  وون %٥١وة  زمو ةىَر ى م  وو مة.  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤٨

  

  

  )٣(َرى ذرة 

  م وو
  

  

83%

17%

(14 -30)

(31 -60)

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

١  ٨٣ %  مة انَم  نم ووة)٣٠-١٤(وا.  

2  ان  % ١٧َم  نم وو مة)٦٠-٣١ (وة ا.  
  

ََ رةرى ذ)٤(  

  رى َام  وو
  

49%
51%

وى دوة

وى مدوة

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

١  رةوة ىرَ ى َ ٤٩%مة دووة ى نو وو.  

2  رةوة ىرَ ى َ دووة % ٥١ن مو وو مة ى.  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٤٩

  )٥(ََرى ذرة 

 وو ةوارىَ  

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

١  رةوة ىرَ ى َ و %٢٩و مة ىَةوارن.  

2  رةوة ىرَ ى َ و % ٧١و مة ى ةوارنمَ.  

  

  

  

  )٧(ََرى ذرة 

 روام ةوارىَ-ر  

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

١  رةوة ىرَ ى َ ران ى %٣- رانوام َةوارن.  

2  رةوة ىرَ ى َ ران ى % ٩٧ - رانوام ةوارنمَ.  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥٠

  

  )٨(ََرى ذرة 

  وامَاو وامر ةمى 

  

  
  :مَ ك رةت َرى رةوة 

  . َى مَان ذن وَدَوة دةطر ونرى  %َ  ٧ ى َرى رةوة -١

  . َى س ور َوةدةطر ونرى  %َ  ٤ ى َرى رةوة -٢

  . َوة م دةرةوةى َانرى ون دةطر %َ  ٨٩ ى َرى رةوة - ٣

  
  )٩(َرى ذرة

 رىووو رى  

  
م ََ رةت ك رةوة رى:  

١ َ روةكورةوةدا دةر رى وو مة ى ن %٤٩وةمامَ ورى رى  .  

٢َ روةك ورةوةدا دةر رىوو مة ى ن %٤٠وةمامَ ورى رى وةم.  

  .ا رى ورى َاممن %١١ى ةم وو  وةرى رةوةدا دةرو َروةك ٣



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥١

 مةى دؤَدر)َ ىوم(  

)دك(رَطى 
  

  )٩٢٠٠(وةى   وموة،)موى )َى ذرةى و ةمى روورووى 

  .روورى وو دة دكورى رَطى 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من

  

  ى دؤنذرة

 م دووة مم  ٢  

 م  ت  ١  

 م  زار  ١  

 م نم  -  

 مر   -  

م  انزة  ٤  

م ز   -  

 م ب  -  

 م ل  ٢  

 م    -  

 م دووة   ١  

م   مم  ٢  

ى ط  13  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥٢

  

َرةرى ذ)١(  

 م مةمر  

79%

21%

(14 - 30)

(31 60)

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

١  79 % و م اوة ررا نَ ىوم  ىمة انَم ن)وة) ٣٠ -١٤ا.  

٢  21 % و  انَم نم اوة ررا نَ ىوم  ىمة)31 -وة) ٦٠ا.

  

  )٢(َرى ذرة

  رى َام وامَاو

62%

38%

وى دوة

وى مدوة

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

١  و % ٦٢ د ن اوةررا نَ ىوم  ىمةوةو.  

٢  و % ٣٨ دن م اوةررا نَ ىوم  ىمةوةو.  
  

  

  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥٣

  

  

  

َرةرى ذ)٣(  

 م اوَوام  

38%

62%

َةوار

مَةوار

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١ََ روةك وم ىمة و ى وةورةوةدا دةر رى نَ ىررا اوةن  % ٣٨

  .َةوارن

  .ن مَةوارن%    ٦٢ى و ةمى موى َن راراوة ٢

  

َرةرى ذ)٤(  

  ر-ةمى رم  وامر

77%

8%

15%

ن دةرةوةى َا

س ور

مزاماو

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

  .ن س ورى موة وة  %٨موى َن رار اوة  مى  وة١

  .ن م دةرةوةى َان وة  %  ٧٧وةمى موى َن رار اوة ٢

  .رةن مزاماون %١٥وةمى موى َن رار اوة  - ٣

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥٤

  

  

َرةرى ذ)٥(  

 روام ر مَ  

15%

54%

31%

َةوار

مةوار

مزاماو

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

١ ران  %١٥ -رانوام َ روةك ،ةوارنَوةورةوة دةر رى.  

٢ ر  %٥٤-  رانوامرةوةم رىَ روةك ، ةوارنَ وةودةر.  

٣- روةران  %٣١-رانوام اوةزامن ممَ .  

  

َرةرى ذ)٦(  

 رىمر ورى  

69%

31%

ش

اث

  
م َ رةت كَ رةوة رى:  

١َ روةك رةوة رىدا را نَ ىوم ىمة و ى وةواوة دةر ن  % ٦٩ر

  . رى ورى َاممن

٢َ روةك  اوة ررا نَ ىوم ىمة و و ى وةورةوةدا دةر رى٣١ % 

  .وةم ن رى ورى َاممن



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥٥

  

  

  ى ةن)ن(درَةى دؤى 

  )كد)رَطى 
  

  

  . طى دك و دةوروورى  ورى رَ )٢٠٠٩(م ةن ، وةى  ى ذرةى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من
  

  نذرةى 

 ن رةىذدووة مم م     ٢٤  

  ٣٥           م ت ذرةى ن 

  ٢٦              م زار ذرةى ن 

  ٣٧             م منذرةى ن 

  ٥٣    ر    م ذرةى ن 

  ٣٨  زةان     م ذرةى ن 

  ٤٦  ز           م ذرةى ن 

  ٧٣  ب             م ذرةىن 

  ٤٤  ل           م ذرةى ن 

  ٣٤   م ذرةى ن 

  ٣٨   دووةم ذرةى ن 

  ٣٨  موم دووةم ذرةى ن 

  ٤٨٦  ةم رى ذرةى 



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥٦

  

  

)١(َرى ذرة 

 مر  
  

  

 مَ رةت كَ رةوة رى:  

١  48 %  مةر  انَم  نم)وة)٣٠-١٤ا .  

2  52 %  مةر  انَم  نم)وة)٦٠-٣١ا.  

  

  )٢(َرى ذرة 

 امَ رىر  

وى دوة 

80%

وى مدوة  

20%

وى دوة  وى مدوة 

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

  

١  80 %  مةر  دووة نو.  

2  20 %  مةر  دووة ن مو.  

  

(6031)

52%

(3014)

48%

(3014) (6031)



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥٧

  

  )٣(َرى ذرة 

 دمر رىر

  

م رةوة رىَ رةت كَ:  

-1  31%  مةر  رى رىَ رس وو امَ دووةر ن.

-2  26%  مةر ر َانَ ى دةرةوةى دووةر ن.

-3  43%  مة رى  ررادَ نمن ة دووة نر.
  

  

  )٤(َرى ذرة 

 َ ومَمر

مور

37%

دةرةوةى ر

63%

مور دةرةوةى ر

  
م رةوة رىَ رةت كَ :  

. ر دووةن ةن مو مرى رى دك  % ٣٧روةك َرى رةوةدا دةرووة  1-

َ روةكرةوة رىوة  داودةر.  

-2  ك  %٦٣رى د رىدةورو  نةن  ر دووة.  

َدى

43%

َان

31%

دةرةوةى َان

26%

َدى َان دةرةوةى َان 



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥٨

  

  )٥(َرى ذرة 

 ر مَ

َةوار 

21%

مَةوار 

79%

َةوار مَةوار

  
م َ رةت كَرةوة رى :  

-1 َ روةكرةوة رىوة داودةر  ٢١%  مةر ةوارنَ .

-2 َ روةكرةوة رىوة داودةر  ٧٩%  مةر ةوارن مَ.  

  )٦(َرى ذرة 

 روام مَ-ر

َةوار

22%

مَةوار

78%

َةوار مَةوار

  
م َ رةت كَرةوة رى :  

-1  ران-  % ٢٢وام د و دذ ن ىم ناوةر ةوارنَ .

-2  ران %٧٨وام د و دذ ن ىم ن اوةرةوارنمَ.  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٥٩

  

  )٧(َرى ذرة 

 رىانوَ رى

ش

65%

اث

35%

ش اث

  
م َ رةت كَرةوة رى :  

-1 َ روةكرةوة رىوة  داودةر ٦٥ %  مةنمامَ وري رى ر  .  

-2  ٣٥ %  مة رنمامَ ورى رى ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦٠

  

  انَم كرراورد)٢٠٠٩ (  َلط)٢٠٠٨ (،  

   ورى رَطى 

  ) .دك(  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2008
  

٢٠٠٩  

٢٣  

++نم

١٩ 

++نم

٥٨  

ن

٧٥  

ن

  

٣٦٦

راوة

٦٤٨

راوة



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦١

  رةو  ةن

  ورى رَطى

 مَ   نورط  
  

  

  

  

  وةى  

٢٠٠٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦٢

  

  

رودؤ ةىَن درةدراوةدا ة  
  )طرن(و  )َم)رَطى 

  

  

 دواداوم رى رَةراة رةَاو  )١٤٩(اماوة ) ٩٢٠٠( وةى 

ن ) ١٤٧(داةرَ و ى  ذرة اماوة ) َم)رَطى   ةنموى دذ 

 ) ٩٢٠٠(  اوى ن  داةدر )٢(رََوة مو َان و س و رن و 

 َ َ طرامموةي ر ة َ َم رَ دراو . مرةدا َوة

 ردةوا ومدوادا وةيمامردواي ط روة ،ةدراوةدا ة امَ َلط اوة َ و

دارط  َدةة مري ذ  ون.  

  

  )١(َرى ذرة

  َ ن

99%

1%

دؤ رةراوةن

دؤ رةرماوةن

  
  :مَ ك رةت َرى رةوة   

١ ى  % ٩٩َ مةةدراواوة دا ومدوادا دنررة وةرطرة و.  

2  م ى% ١َ ى  مةةدراودا  وةوة اوىا دارة.         

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦٣

  

  

َرةرى ذ)٢(  
  م ةم داةدراو

74%

26%

(14 - 30)

(31 - 60)

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

١ َ روةكرةوة رىوة  داودةر 74 %  مةةدراودا  انَم  نم)وة)٣٠-١٤ا .  

2 َ روةكرةوة رىوة  داودةر 26 %  مةةدراودا  انَم  نوة)٦٠-٣١(ما .  

  

َرةرى ذ)٣(  

مَ   مةةدراودا  

64%

36%

َةوار

مَ ةوار

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

١ َ روةكرةوة رىوة  داودةر 64 %  مةةدراوون داةوارَ .  

2 َ روةكرةوة رىوة داودةر  36 %  مةةدراوة داَونوارم.  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦٤

  

 مةى رووداوةَدر)( نة ى  

  )طرن(و )َم)رَطى 
  

دوون وةى )و  م، ومن ، َ)ةى  ى ذرةى و ةمى

 )ى  )٩٢٠٠طَر ورى مَ رى وو دةروو.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  من
  

  ذراوانذرةى 

 و رةىذدووة مم م     ٣  

  ٢           م ت  وذرةى  

  ٣              م زار  وذرةى  

رةى  ذو نم م             ١  

  ٣     ر  م  وذرةى  

  -  زةان      م  وذرةى  

  ٥                          ز             م  وذرةى  

  ٣  ب             م  وذرةى  

  ٢  ل           م  وذرةى  

  ٢   م  وذرةى  

  ٥   دووةم  وذرةى  

 و رةىذدووة مم م     -  

  ٢٩  ى ذرةى ذراوان



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦٥

  
  

  

  )١(َرى ذرة

 ازىَ  

  

34%

66%

و



  
م َ رةت كَرةوة رى:  

١  ووةك دةر ٣٤ وة%   ذراو مة ذراونى ةوة م ن.  

 ٢   وةورةوةدا دةر رىَ روةك ن  % ٦٦ نة ن ىوة  .  

  

َرةرى ذ)٢(  

 َمر ومَم  

34%

66%

مور

دةرةوةى ر

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

١ وةورةوةدا دةر رىَ روةك  م % ٣٤ة ى َذراو م ور مكون ى د.  

٢  وةورةوةدا دةر رىَ روةك ى دةرةوةى % ٦٦ َذراو م مة كرى د ون.  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦٦

  

  

 مةى رووداوةَن(درو(نة ى  

 ىطَر)مَ( و)نرط(  

  ون
  

  وةى وو مة رةىى ذ)٢٠٠٩ (َ  ىطَر ورى نم ى)م( و

  .)طرن(و ورى  ورىودةور

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من
  

  وانذرةى 

  ١٨     م مم دووة ون ذرةى 

  ١٩          م ت   ون ذرةى  

  ٢٩              م زار  ون ذرةى  

  ١٢             م من ون ذرةى  

  ١٩    ر   م  ون ذرةى  

  ١٤  زةان     م  ون ذرةى  

  ١١  ز           م  ون ذرةى  

  ١٩  ب             م  ون ذرةى  

  ١٥  ل           م  ون ذرةى  

  ١٧   م  ون ذرةى  

  ٦   دووةم  ون ذرةى  

  ٩                          م مم دووة ون ذرةى

  ١٨٨  ةم وى ذرةى 



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦٧

َرةرى ذ)١(  

َازى ون

79%

21%

ون

ون

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

  

١. َ رةوة مرن  % ٢١ زامةووةمو ن م ازىَ.  

  .َ ازى زاودةر وونةن % َ ٧٩ زامرم رةوة .٢

٣ - َ  ر  اممدة  وو مة ىزؤر  ىو را  ذة

  . َرمن ، روة رووى وة مامَى  وامر دةن َى

  
  

َرةرى ذ)٢(  

  دةر ون

48%

52%

وة

دووة

  
َ رةت كَ مرةو رى ة:  

  

١  دوون  %٥٢ وةمو ةىَرزى ر ى وو مة.  

٢  وون  %٤٨وة زمو ةىَر ى م  وو مة.  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦٨

  

  )٣(َرى ذرة 

َ مر ومَم
  

29%

71%

مور

دةرةوةى ر

  
    َ رةت كَ مرةوة رى :  

١  ٢٩%  ةىم َذراو م  ور م ون.  

٢  م % ٧١ة ى دةرةوةى َذراو م ر ون.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٦٩

  

 مةى دؤَدر)َ ىوم(  
  )طرن(و ورى ) َم)رَطى 

  

  )٩٢٠٠(وةى   وموة،)موى )َى ذرةى و ةمى روورووى 

  . ) طرن(دةوروورى و  و َمورى رَطى 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من

  

  ى دؤنذرة

 م دووة مم  ٧  

 م  ت  ٦  

 م  زار  ١٠  

 م ن٤  م  

 مر   ٥  

م  انزة  ٥  

م ز   ٥  

 م ب  ٦  

 م ل  ٦  

 م    ٦  

 م دووة   ٥  

 م  مم  ٤  

ى ط  69  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧٠

  

َرةرى ذ)١(  

  َ رووداو

48%

52%

مور

دةرةوةى ر

  
َ رةت كَ مرةوة رى:  

١  َودا دةردةرَ روةك ٤٨ % ذراو م مةون ر رىم وى م َ.  

٢  َووةك دةردة  ون % ٥٢ ر ى دةرةوةى َذراو م مة.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧١

  

  ى ةن)ن(درَةى دؤى 

  )طرن(و ورى ) َم)رَطى 
  

  

 وةى،نة م رةىى ذ)٢٠٠٩( و دة مَ ىطَر ورىرىوورى  روو و)نرط.(  

.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من
  

  نذرةى 

 ن رةىذدووة مم م     ٦٤  

  ٦٦           م ت ذرةى ن 

  ٦٣              م زار ذرةى ن 

  ٧٨             م منذرةى ن 

  ٨٠    ر    م ذرةى ن 

  ٧٨  زةان     م ذرةى ن 

  ٥٣  ز           م ذرةى ن 

  ٧١  ب             م ذرةىن 

  ٤٦  ل           م ذرةى ن 

  ٨١   م ذرةى ن 

  ٧٦   دووةم ذرةى ن 

 ن رةىذ مم م    ٥٩  

  ٨١٥  ةم رى ذرةى 



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧٢

  

َرةرى ذ)١(  

َر مة ومَم   

  

  

  

  

  

  

  

  :رى رةوةَ ك رةت َم

١  َودا دةردةرَ  روةك رن % ٤١وم َر م مة.  

٢   رن % ٥٩ دةرةوةى َر م مة.  

  

َرةرى ذ)٢(  

   دؤن

14%

86%

راوةدااوة

ردةوا وةَ

  
َ رةت كَ م رةوة رى:  

١  َ روةكورةوةدا دةر رى مة رةىى ذ روة اوة و %١٤ن داماوةر ن 

  .رةراون

٢- َ روةكورةوةدا دةر رىوة  مة رةىى ذر ٨٦ %  َذ نماوةر ن

  .ناةدَو

41%

59%

مور

دةرةوةى ر



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧٣

  

  

  انَم كرراورد)٢٠٠٩ (  َلط)٢٠٠٨ (،  

   ورى رَطى 

  ) رَطى َم و طرن(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

2008
  

٢٠٠٩  

٢٩  

++نم

٢٩ 

++نم

١٦١  

ن

١٨٨  

ن
  

٩٩١

راوة

٨١٥

راوة



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧٤

  

  ت:  
ام  ر وام امى)مراو ور(موى و 

  . موى دذ ةن ادراون  ر َردن
  

  

  وةى)٢٠٠٩(   
  

  

  

  

  

  

  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧٥

  

  . )٢٠٠٩(وةى  ) وَ(وى دذ ةن ، ورى رَطى وام ام مر مى  ادراون موى و ( 
  

  رَو مدن  ددةى   موى ر  ذ

  ٢٥/١/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع ٠خ ٠ ك  .١

  ١٥/١/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠ع٠ل  .٢

  ٠ا٠ر٠ع  .٣
١/٦/  

  رن
٢٢/١/٢٠٠٩  

  ١٦/٣/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠س٠خ٠ا  .٤

  ١/٤/٢٠٠٩    ٠ص٠ر٠ك  .٥

  ١٩/٤/٢٠٠٩    ٠ف٠٠ه  .٦

  ٩/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ع٠ر٠ت  .٧

  ٢٥/٤/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ش٠ج٠ج  .٨

  ٣٠/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ح٠ع٠ع  .٩

  ٢/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٤  ٠ا٠ك٠ز  .١٠

  ٨/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ا٠ك  .١١

  ٢٥/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٦  ٠ص٠ز  .١٢

  ٢٦/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠خ٠ع  .١٣

  ١/٦/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ج٠ا  .١٤

  ٤/٦/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠س٠ك٠ع  .١٥

  ١٣/٦/٢٠٠٩    ٠ع٠ح٠ش  .١٦

  ٥/٧/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠٠ن  .١٧

  ١٢/٧/٢٠٠٩  ٥ف١٠  ٠ض٠ع٠ى  .١٨

  ٣٠/٧/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠ف٠ا  .١٩

  ٣١/٧/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠٠س٠ر  .٢٠

  ٣/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠خ٠ج٠ع  .٢١

  ٧/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٣  ٠ر٠٠ن  .٢٢

  ٨/٨/٢٠٠٩  ٥ف١٠  ٠٠ا٠س  .٢٣

  ١٥/٨/٢٠٠٩  رى ٩  ٠ا٠ع٠غ  .٢٤

  ١٣/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠٠ع  .٢٥

  ٢٦/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠ع٠ن  .٢٦

  ١/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٤  ٠٠ا٠ب  .٢٧

  ٣/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ع٠ش٠ش  .٢٨



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧٦

  ٩/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤٣١  ٠ق٠ن٠س  .٢٩

٣٠.  ٠١١/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ع٠  

  ١٧/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠ف٠ى  .٣١

  ١٧/٩/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ص٠ر٠ر  .٣٢

  ١٨/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ب٠ع٠ج  .٣٣

  ٦/١/٢٠٠٩  س.ى٤٠٥/٣١  ٠٠ع٠ا  .٣٤

  ٣/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ق٠ر٠ش  .٣٥

  ٥/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٦  ٠٠ع٠ك  .٣٦

  ١/٣/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠س٠٠ا  .٣٧

  ١١/٣/٢٠٠٩  س.ى٤٠٥/٣١  ٠ع٠ح٠ص  .٣٨

  ٢٤/٣/٢٠٠٩  س.ى ٤٢١  ٠٠ف٠ه  .٣٩

  ٣٠/٣/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ر٠ف٠س  .٤٠

  ٥/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤٢١  ٠٠٠س\ع٠ح٠ا  .٤١

٤٢.  ٠ص٠١٧/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠  

  ٤/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٤  ٠ع٠ه٠ح  .٤٣

  ١١/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤١١  ٠ج٠خ٠ح  .٤٤

  ٢١/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ص٠ع٠ر  .٤٥

  ٢٨/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٠  ٠ن٠٠س  .٤٦

  ٣١/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤٥٣  ٠ع٠س٠ك  .٤٧

  ٢١/٦/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠خ٠ك٠ك  .٤٨

  ١١/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠٠ح٠ث  .٤٩

  ١٦/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠٠ص٠د  .٥٠

٥١.  ٠٨/٩/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ت٠  

٥٢.  ٠٢٤/٩/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ص٠  

  ١١/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ا٠٠ا  .٥٣

  ١٢/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠ر٠ه  .٥٤

  ٢٢/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٤٣١  ٠خ٠ك٠ك  .٥٥

  ٣٠/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠خ٠س٠ا  .٥٦

  ٢٢/١/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠ا٠ك٠ث  .٥٧

  ٧/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٥  ٠ل٠و٠ح  .٥٨

  ١٠/٥/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ت٠ا٠س  .٥٩

  ٢/١/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ا٠ه  .٦٠



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧٧

  ٤/١١/٢٠٠٩  س.ى٤٥٧  ٠ا٠ر٠ل  .٦١

  ٢٢/١/٢٠٠٩  س.ى ٤٢١  ٠ق٠ى٠ز  .٦٢

  ٥/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ض٠ص٠ع  .٦٣

  ١٨/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ا٠س٠ص  .٦٤

  ١٠/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠س٠ه٠ا  .٦٥

  ٢٦/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ت٠ا٠ز  .٦٦

  ١/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠س٠ع٠ن  .٦٧

  ٢٠/٣/٢٠٠٩  س.ى ٤٧٧  ٠ح٠ا٠ا  .٦٨

  ٢/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ع٠٠س  .٦٩

  ٤/٤/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠خ٠ا٠و  .٧٠

  ٢٠/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠س٠ا٠ا  .٧١

٧٢.  ٢٩/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠ف٠  

٧٣.  ١٩/٥/٢٠٠٩  س.،ى ٢٤٠  ٠ع٠ع٠  

  ٢٢/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥/٤٣٤  ٠ا٠ب٠ا  .٧٤

  ٢٩/٦/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ا٠ن  .٧٥

  ٢٥/٧/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٦  ٠ر٠ج٠ع  .٧٦

  ٢٩/٧/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠٠ع٠ه  .٧٧

  ٣٠/٧/٢٠٠٩  س.ى٣٨٦  ٠ع٠ى٠س  .٧٨

  ٢/٨/٢٠٠٩  س.ى ٣٩٣  ٠ح٠ر٠ح  .٧٩

  ٢٩/٩/٢٠٠٩  س.ى ٣٩٥  ٠ع٠٠س  .٨٠

  ١٨/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٣  ٠ح٠ر٠ش  .٨١

٨٢.  ١٨/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٣  ٠خ٠ر٠  

  ١١/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ر٠ا  .٨٣

  س.ى ٤١٣  ٠ا٠ع٠ع\ا٠ع٠ن  .٨٤
١٤/٨/٢٠٠٩  

١٧/٨/٢٠٠٩  

  ١٤/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ج٠ص٠ف  .٨٥

٨٦.  ١٥/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٠  ٠ا٠ا٠  

  ٢٦/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ق٠ر٠ك  .٨٧

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠٠ع٠س  .٨٨

  ١٨/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ى٠ك٠ت  .٨٩

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠ع٠ق  .٩٠

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠ا  .٩١



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧٨

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٤  ٠٠ك٠ه  .٩٢

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ا٠ن٠ج  .٩٣

٢٠٠٩  س.ى ٤١٥/٤٣٢  ٠ع٠د٠ش  .٩٤

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠ع٠ا\٠ح٠٠ع  .٩٥

٩٦.  ٠ت٠٠ت٠ى\٠٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠س  .٩٧

٢٠٠٩  س.ى ٤٥٦  ٠ف٠٠ه  .٩٨

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ن٠ى٠ع\٠ن٠ي٠ح  .٩٩

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠ق٠ك  .١٠٠

٢٠٠٩  س. ي  ٤١٣  ٠٠ا٠ه  .١٠١

٢٠٠٩  س.ى ٤٣١  ٠ق٠خ٠س  .١٠٢

٢٠٠٩  س.ى ٤٥٩  ٠ش٠٠ا  .١٠٣

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠خ٠٠ع\٠ع٠ص٠ب\٠ع٠٠ع  .١٠٤

١٠٥.  
٠ا٠ر\٠خ٠ا٠ز\٠خ٠ا٠د\٠خ٠ا٠ا\٠خ٠ا٠ش

  ٠خ
٢٠٠٩  س.ى ٤١٢/٤٣١

٢٠٠٩  س.ى ٤٩٥  ٠٠س٠ا  .١٠٦

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ا٠٠ج  .١٠٧

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ص٠ك٠ع  .١٠٨

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠ا٠ك  .١٠٩

٢٠٠٩   ى اث ٢  ٠٠ف٠ا  .١١٠

١١١.  ٠س\٠ص٠ح٠٠ك\٠٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ر٠ا٠س\٠س٠ع٠ر  .١١٢

٢٠٠٩  س.ى ٣٨٢  ٠ع٠ص٠ل  .١١٣

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠ا٠ك  .١١٤

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ق٠ع٠ج  .١١٥

٢٠٠٩  س.ى ٤١١  ٠س٠ح٠ج  .١١٦

  ٤/٢/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ع٠ا٠ا  .١١٧

  ١١/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ت٠ق٠غ  .١١٨

  ٣/٦/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠ا٠ع٠ف  .١١٩

  ٣/٦/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠٠غ٠ص  .١٢٠

  ١٩/٧/٢٠٠٩  س.ى ٣٩٦  ٠ر٠ك٠ك  .١٢١

  ٨/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ف٠ف  .١٢٢



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٧٩

  ٢٢/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠٠ا٠ن  .١٢٣

  ٢/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠ا٠ص٠ن  .١٢٤

  ١٢/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠ت٠ق٠غ  .١٢٥

  ٥/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ق٠ى٠ب  .١٢٦

  ١٣/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٤٣١  ٠ع٠٠ا  .١٢٧

  ٢٦/١/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠غ٠ج٠ر  .١٢٨

١٢٩.  ٠٥/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٤  ٠ص٠  

  ٢٤/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٢  ٠ح٠ك٠ا  .١٣٠

  ٣٠/٣/٢٠٠٩  س.ى ٤٢١  ٠٠ق٠س  .١٣١

  ١٦/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠٠ا٠ر  .١٣٢

  ١٣/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ع٠ا٠ا  .١٣٣

  ٤/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ب٠ى٠ع  .١٣٤

  ٢٢/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠ج٠ك  .١٣٥

  ١٥/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ع٠ش٠ه  .١٣٦

١٣٧.  ٢٨/٩/٢٠٠٩  س.ى ٢٣٠  ٠ح٠ا٠  

  ٨/١١/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ع٠ش٠ى  .١٣٨

٢٠٠٩  ٥ف١٠  ٠س٠٠ح  .١٣٩

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠٠ى  .١٤٠

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠د٠ح٠ه  .١٤١

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ب٠ب  .١٤٢

٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠ق٠ع٠ج  .١٤٣

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠٠س٠ى  .١٤٤

٢٠٠٩  م  ٠ا٠ع٠\٠ا٠ع٠ن  .١٤٥

١٤٦.  ٢٠٠٩  س.ى ٣٩٣  ٠ا٠س٠

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٣  ٠ر٠٠ا  .١٤٧

٢٠٠٩  م  ٠٠ا٠ه  .١٤٨

٢٠٠٩  س.ى ٣٩٣  ٠ص٠ب٠د  .١٤٩

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ع٠ع٠ح  .١٥٠

١٥١.  ٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠ر٠

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ع٠د٠ا  .١٥٢

١٥٣.  ٢٠٠٩  س.ى ٤٣٠  ٠ا٠ح٠

١٥٤.  ٩  ٠ا٠ح٠ رى٢٠٠٩



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٨٠

٠ا٠ح٠ن

١٥٥.  
  ٠ع٠ر٠س

  ٠ع٠ر٠ث
٢٠٠٩  م

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ت٠ح٠ص  .١٥٦

١٥٧.  
  ٠ا٠ت٠ش

٠ع٠٠  
٢٠٠٩  س.ى ٤١٣

١٥٨.  

  ٠٠ع٠خ

  ٠ح٠ص

  ٠ع٠خ٠س

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٥

٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠خ٠ع٠د  .١٥٩

٢٠٠٩  س.ى ٤٢١  ٠ح٠ر٠د  .١٦٠

١٦١.  
  ٠ص

  ٠ف
٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢

١٦٢.  
  ٠ز٠٠س

  ٠٠س٠ن
٢٠٠٩  س.ى ٤١٣

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠د٠ع٠ر  .١٦٣

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ك٠ح٠ى  .١٦٤

١٦٥.  ٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ر٠

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠خ٠ا٠ع  .١٦٦

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ج٠د  .١٦٧

٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠ا٠ح  .١٦٨

٢٠٠٩  رن ٦ذرة ٢  ٠ص٠ح٠ه  .١٦٩

٢٠٠٩  م  ٠ا٠ح٠ش  .١٧٠

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠ح  .١٧١

١٧٢.  
  ٠٠ع٠ن

  ٠ع٠ن٠ش
٢٠٠٩  س.ى ٤١٣

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ع٠ا٠ه  .١٧٣

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ى٠٠ر  .١٧٤

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠ا٠ش  .١٧٥

  ٥/٢/٢٠٠٩  ٥ف١٠  ٠ر٠ح٠ك  .١٧٦

  ٢٥/٣/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ك٠ز\٠ص٠ه٠س\٠ر٠ب٠ن  .١٧٧

  ٦/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ح٠٠و  .١٧٨



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٨١

١٧٩.  ١٦/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤٥٣  ٠ع٠ص٠  

  ١١/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠خ٠ك  .١٨٠

  ٣٠/٦/٢٠٠٩  م  \٠ر٠\٠ب\٠د  .١٨١

  ١٥/٦/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠٠ه  .١٨٢

  ٨/٧/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠٠ا٠ا  .١٨٣

  ٢٠/٧/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠ع٠ك  .١٨٤

  ٣/١/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٠  ٠ق٠ا٠ع  .١٨٥

  ١١/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠٠\٠ع٠ع٠ح  .١٨٦

  ٤/٢/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠س٠٠ح  .١٨٧

١٨٨.  ٠ع٠١٠/٢/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠  

١٨٩.  ٣/٣/٢٠٠٩  س.ى ٤٤٤/٣١  ٠ى٠ا٠  

  ٢٥/٣/٢٠٠٩  س.ى ٣٨٢  ٠ح٠ت٠ا  .١٩٠

١٩١.  ١٩/٣/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ع٠  

  ٣/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ا٠ع٠ك  .١٩٢

  ٣/٥/٢٠٠٩   ى رن ٢  ٠خ٠ع٠ر  .١٩٣

  ١٣/٤/٢٠٠٩  س.ى ٣٩٥  ٠ق٠ا٠ه  .١٩٤

  ٥/٥/٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ص٠ب٠د  .١٩٥

  ٢٤/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ع٠ح٠ب  .١٩٦

١٩٧.  ٠ز٠١٠/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ع٠ا٠ع\٠  

  ١٢/٧/٢٠٠٩  س.ى ٣٩٢  ٠ع٠س٠س  .١٩٨

  ٢٦/٥/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ج٠ر  .١٩٩

  ١٠/٦/٢٠٠٩  س.ى ٤٤٦  ٠٠ح٠ك  .٢٠٠

٢٠١.  ٠ع٠١/٧/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠  

  ٩/٧/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ث٠ر٠ف  .٢٠٢

  ٨/٧/٢٠٠٩  ىرن/٢  ٠٠٠ز  .٢٠٣

٢٠٤.  ٠ا٠ا٩/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠  

  ١٦/٨/٢٠٠٩  س.ى ٣٩٣  ٠ر٠ص٠ر  .٢٠٥

  ١٣/٨/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ع٠ع  .٢٠٦

  ١٢/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠ت٠ق٠غ  .٢٠٧

٢٠٨.  ٢٣/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ا٠س٠  

  ٢٩/٩/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠س٠ش  .٢٠٩

  ١٥/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ع٠ع٠ر  .٢١٠



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٨٢

  ١٧/١٠/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ص٠ح٠ك  .٢١١

  س.ى ٣٩٦  ٠ص٠ص٠ع\٠٠ع٠د  .٢١٢
٢٠/١٠/٢٠٠٩  

٤/١١/٢٠٠٩  

  ٢٦/٣/٢٠٠٩  /٣  ٠ا٠٠ز  .٢١٣

  ٢٠/٣/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ع٠ن٠ع  .٢١٤

  ٥/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ت٠ع٠ف  .٢١٥

٢١٦.  ٠ف٠١٥/٤/٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠  

٢١٧.  ٩/٦/٢٠٠٩  س.ى ٢٩٩  ٠ع٠ع٠  

٢١٨.  ٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ر٠ب٠

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠و٠ع٠ع  .٢١٩

٢٠٠٩  اث /٣  ٠ش٠ش٠ف  .٢٢٠

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٤  ٠ق٠ا٠ا  .٢٢١

٢٠٠٩  اث  ٣  ٠ا٠ص٠ش  .٢٢٢

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ن٠ف٠ت  .٢٢٣

٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠خ٠ع٠ف  .٢٢٤

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠٠خ٠ح  .٢٢٥

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ع٠ج٠ب  .٢٢٦

٢٢٧.  ٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ن٠ع٠

٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ا٠ك٠و  .٢٢٨

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠ق٠س  .٢٢٩

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠٠ش٠ع  .٢٣٠

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ج٠ح  .٢٣١

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢/٤٣٤  ٠ع٠ص  .٢٣٢

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ن٠٠د  .٢٣٣

٢٣٤.  ٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ق٠ج٠

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ق٠ا٠ع  .٢٣٥

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ص٠ت٠ا  .٢٣٦

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ق٠ا٠ا  .٢٣٧

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ر٠ف٠ه  .٢٣٨

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ر٠ف٠ه  .٢٣٩

٢٤٠.  ٠٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ع٠

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠رع٠ا  .٢٤١
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٨٣

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٤  ٠٠س٠ن  .٢٤٢

٢٠٠٩  اث  ٣  ٠٠ف  .٢٤٣

٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠ت٠س٠خ  .٢٤٤

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ح٠ا٠ع  .٢٤٥

  ٢٠٠٩\١\٤  س.ى ٤٣٢  ٠ر٠ح٠ف  .٢٤٦

  ٢٠٠٩\١\١٠  س.ى ٤١٣  ٠ع٠س٠س  .٢٤٧

  ٢٠٠٩\١\١٢  س.ى ٤١٣  ٠ا٠\٠ك٠ك  .٢٤٨

٢٤٩.  ٢٠٠٩\٢\٤  س.ى ٤٥٣  ٠ا٠ا٠  

  ٢٠٠٩\٢\١٥  س.ى ٤٠٨  ٠ح٠ا٠ص  .٢٥٠

٢٥١.  ٢٠٠٩\٢\٧  س.ى ٤١٣  ٠ا٠ح٠  

  ٢٠٠٩\٣\٨  س.ى ٣١\٣٩٦  ٠ك٠و٠ف  .٢٥٢

  ٢٠٠٩\٣\١٥  س.ى ٣٩٥  ٠ت٠ص٠د  .٢٥٣

  ٢٠٠٩\٣\٢٩  س.ى ٢٤٠  ٠ع٠٠ش  .٢٥٤

  ٢٠٠٩\٤\١٢  س.ى ٤٧٧  ٠ر٠ح٠ف  .٢٥٥

  ٢٠٠٩\٥\١٤  س.ى ٣٩٦  ٠٠ن٠س  .٢٥٦

  ٢٠٠٩\٦\٣  س.ى ٣٨٦  ٠ع٠س٠ت  .٢٥٧

  ٢٠٠٩\٦\٢٩  س.ى ٤١٣  ٠ا٠ع  .٢٥٨

  ٢٠٠٩\٧\٧  س.ى ٤١٣  ٠ق٠ن٠ا  .٢٥٩

٢٦٠.  ٢٠٠٩\٧\٢٢  س.ى ٣٩٣  ٠ح٠ص٠  

  ٢٠٠٩\٨\١٦   ٣  ٠ع٠ر٠ع  .٢٦١

  ٢٠٠٩\٨\٢٣  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠ع٠خ  .٢٦٢

  ٢٠٠٩\١٠\٢٤  س.ى ٤٣٤  ٠ع٠ا٠ف  .٢٦٣

٢٦٤.  ٢٠٠٩\١١\١٤  س.ى ٤٣١  ٠ح٠ا٠  

  ٢٠٠٩\١١\٢  س.ى ٤٥٦  ٠س٠ت٠ش  .٢٦٥

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ر٠س  .٢٦٦

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ق٠خ٠ا  .٢٦٧

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠٠ع٠ا  .٢٦٨

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠٠ع  .٢٦٩

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠٠ى٠ا  .٢٧٠

٢٠٠٩  س.ى ٤١٣  ٠ا٠ع  .٢٧١

٢٠٠٩  س.ى ٤٥٣  ٠س٠ن٠س  .٢٧٢

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٤  ٠ر٠ق٠ب  .٢٧٣
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٨٤

٢٠٠٩  س.ى ٤٥٦  ٠ر٠٠س  .٢٧٤

٢٠٠٩  س.ى ٤٠٨  ٠ع٠ح٠ب  .٢٧٥

٢٠٠٩  رن ٣\٢  ٠ج٠ع٠ب  .٢٧٦

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٤  ٠٠ع  .٢٧٧

٢٧٨.  ٢٠٠٩  س.ى ٣١\ ٤٠٥  ٠د٠ع٠

  طاوة  س.ى ٣٩٦  ٠ا٠٠ف  .٢٧٩

٢٠٠٩  ى رؤذمطرى ٩  ٠ع٠ع٠ج  .٢٨٠

٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠٠ا٠ث  .٢٨١

٢٨٢.  ٢٠٠٩  س.ى ٤٥٦  ٠ت٠ف٠

٢٠٠٩  س.ى ٤٢١  ٠ا٠٠ن  .٢٨٣

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠ا  .٢٨٤

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ك٠ب  .٢٨٥

٢٠٠٩  س.ى ٤١٥  ٠ت٠ب  .٢٨٦

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠٠ع٠ا  .٢٨٧

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ح٠ا٠ح  .٢٨٨

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٠  ٠و٠ع٠ح  .٢٨٩

٢٠٠٩  س.ى ٢٤٠  ٠ب٠ب  .٢٩٠

٢٠٠٩  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠س  .٢٩١

٢٩٢.  ٢٠٠٩\٨\٩  س.ى ٤١٣  ٠و٠ح٠  

  ٢٠٠٩\٣\١  س.ى ٤١٥  ٠ع٠ا٠ن  .٢٩٣

  ٢٠٠٩\٣\٨  س.ى ٤١٢  ٠ج٠ع  .٢٩٤

  ٢٠٠٩\٣\٢١  س.ى ٢٤٠  ٠ى٠س  .٢٩٥

٢٩٦.  ٠ص٠٢٠٠٩\٣\٢٢  س.ى ٤٣٢  ٠  

٢٩٧.  ٢٠٠٩\٥\١٥  س.ى ٤١٣  ٠ع٠  

  ٢٠٠٩\٩\٧  س.ى ٤١٥  ٠ح٠٠ش  .٢٩٨

  ٢٠٠٩\١٠\١٣  س.ى ٤٩٢  ٠ج٠ك٠ش  .٢٩٩

  ٢٠٠٩\٢\٢٣  س.ى ٤١٣  ٠ت٠ص٠ع  .٣٠٠

  ٢٠٠٩\٢\٤  س.ى ٤١٥  ٠ر٠ع  .٣٠١

  ٢٠٠٩\٣\٢٢  س.ى ٤٠٢  ٠ح٠ع٠ر  .٣٠٢

  ٢٠٠٩\٦\٧  س.ى ٤١٣  ٠٠ع٠ا  .٣٠٣

  ٢٠٠٩\٧\١١  س.ى ٤١٥  ٠ا٠ب  .٣٠٤

  ٢٠٠٩\١\٥  س.ى ٤٣٢  ٠ا٠ج٠ر  .٣٠٥
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٨٥

  ٢٠٠٩\٢\٢  س.ى ٤٣٤  ٠س٠ع٠س  .٣٠٦

٣٠٧.  ٢٠٠٩\١\٢٦  س.ى ٤٣٢  ٠ح٠ف٠  

٣٠٨.  ٢٠٠٩\٢\٣  س.ى ٤٣٤  ٠ح٠ع٠  

  ٢٠٠٩\٢\٧  س.ى ٤٣٢  ٠ع٠ا٠خ  .٣٠٩

  ٢٠٠٩\٢\١٤  س.ى ٢٤٠  ٠ح٠ج٠ح  .٣١٠

  ٢٠٠٩\٣\١  س.ى ٣١\٤٠٥  ٠ع٠ع٠ا  .٣١١

  ٢٠٠٩\٣\٦  س.ى ٤٣٠  ٠ع٠٠ر  .٣١٢

  ٢٠٠٩\٣\١٩  س.ى ٤٠٨  ٠ش٠ا٠ح  .٣١٣

  ٢٠٠٩\٣\٢١  س.ى ٤٠٢  ٠ص٠ع٠ك  .٣١٤

  ٢٠٠٩\٣\٢١  س.ى ٤٠٢  ٠ج٠ج٠ف  .٣١٥

  ٢٠٠٩\٤\٢  س.ى ٤٣٢  ٠٠٠ن  .٣١٦

  ٢٠٠٩\٤\٢٢  س.ى ٤٠٦  ٠٠ع٠ع  .٣١٧

٣١٨.  ٠٢٠٠٩\٥\١٣  س.ى ٢٢٩  ٠ع٠  

  ٢٠٠٩\٥\١٩  س.ى ٤١٣  ٠ر٠ع٠ا  .٣١٩

٣٢٠.  ٢٠٠٩\٥\١٩  س.ى ٤١٣  ٠ك٠ف٠  

  ٢٠٠٩\٦\٣  س.ى ٤١٣  ٠ع٠ج٠ه  .٣٢١

  ٢٠٠٩\٧\٧  س.ى ٤١٣  ٠ف٠ا٠د  .٣٢٢

  ٢٠٠٩\٧\٨  رى  ٩  ٠ح٠٠ا  .٣٢٣

  ٢٠٠٩\٨\٤  رى  ٩  ٠ع٠ا  .٣٢٤

  ٢٠٠٩\٨\١٥  س.ى ٤٣١  ٠ع٠خ٠ن  .٣٢٥

  ٢٠٠٩\٨\١٥  س.ى ٤٠٨  ٠ع٠ع٠س\٠ا٠ع٠ع  .٣٢٦

٣٢٧.  
٠ع٠ص٠ن\٠ا٠ر٠و\٠ل٠ع٠ش\٠ا٠ر٠ف

  ٠ا٠ا٠ه\٠ا٠ا٠ر\٠٠خ٠ن\
  ٢٠٠٩\٨\٣٠  س.ى ٤٠٦

  ٢٠٠٩\١٠\١٢  س.ى ٣٩٦  ح٠ع٠س  .٣٢٨

  ٢٠٠٩\١٠\١١  س.ى ٤٠٦  ٠ح٠س٠ك  .٣٢٩

٣٣٠.  ٢٠٠٩\١٠\١٣  س.ى ٤١٣  ٠ح٠  

  ٢٠٠٩\١٠\٢٦  س.ى ٤٣٤  ٠ح٠ح٠ن  .٣٣١

  ٢٠٠٩\١\١٣  س.ى ٤٣٢  ٠ى٠ص٠ا  .٣٣٢

  ٢٠٠٩\٣\٢٩  س.ى ٣٩٣  ٠ص٠ا٠ن  .٣٣٣

٣٣٤.  ٠ا٠٢٠٠٩\٥\١٨  س.ى ٢٤٠  ٠  

  ٢٠٠٩\٦\٣  س.ى ٢٤٠  ٠٠خ٠ص  .٣٣٥

  ٢٠٠٩\٦\٢١  س.ى ٤١٣  ٠ا٠ش٠ل\٠ا٠ش٠ع  .٣٣٦
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  ٢٠٠٩\١٠\٢١  س.ى ٤١٣  ٠ر٠ص٠س\٠ر٠ص٠ا  .٣٣٧

  ٢٠٠٩\٩\٢  س.ى ٣١\٤٠٥  ٠د٠ح٠ص  .٣٣٨

  ٢٠٠٩\٦\١٢  س.ى ٤٣٢  ٠ى٠٠س  .٣٣٩

  ٢٠٠٩\٩\١٤  س.ى ٤١٣  ٠ك٠س٠د  .٣٤٠

  ٢٠٠٩\٧\١٣  س.ى ٢٤٠  ٠ق٠ا٠ز  .٣٤١

  ٢٠٠٩\٢\٢٣  س.ى ٤٢١  ٠ع٠ف٠س  .٣٤٢

  ٢٠٠٩\٣\١٥  س.ى ٤١٣  ٠٠ع٠ح  .٣٤٣

  ٢٠٠٩\٤\٥  س.ى ٤١٣  ٠ح٠ن٠ك  .٣٤٤

  ٢٠٠٩\٥\١٥  س.ى ٤١٣  ٠ن٠٠ا  .٣٤٥

  ٢٠٠٩\٥\١٧  س.ى ٤١٥  ٠ع٠ع٠ث  .٣٤٦

  ٢٠٠٩\٥\٢٨  س.ى ٣٩٦  ٠٠س٠ا  .٣٤٧

  ٢٠٠٩\١٠\١  س.ى ٣٩٣  ٠ا٠ى٠ك  .٣٤٨

  ٢٠٠٩\٣\٨  س.ى ٤٥٧  ٠ن٠٠ع  .٣٤٩

  ٢٠٠٩\٦\٢  س.ى ٤٣٢  ٠خ٠ع٠س  .٣٥٠

٣٥١.  ٢٠٠٩\٤\٣٠  س.ى ٢٤٠  ٠ج٠ع٠ش\٠ج٠ع٠  

  ٢٠٠٩\١١\٩  س.ى ٢٤٠  ٠ح٠ح٠\٠١ع٠ر٠ر  .٣٥٢

٣٥٣.  ٠ا٠ز\٠ع٠خ٠٢٠٠٩\١\١  س.ى ٤٠١  ٠س٠ر٠ش\٠ح٠ح٠س\٠  

  ٢٠٠٩\٣\٧  س.ى ٣١\٤٠٥  ٠ا٠ا٠ش  .٣٥٤

٣٥٥.  ٢٠٠٩\٣\١٤  س.ى ٤٠٦  ٠ح٠ك٠  

  ٢٠٠٩\٤\١٣  س.ى ٤٣١  ٠ا٠ا٠ش  .٣٥٦

  ٢٠٠٩\٤\٢٥  س.ى ٣٩٦  ٠ح٠ع٠ه  .٣٥٧

٣٥٨.  ٢٠٠٩\٦\١١  س.ى ٢٤٠  ٠ح٠ع٠  

  ٢٠٠٩\٢\١٥  س٠ى٤٣٢  ٠ك٠ص٠ز  .٣٥٩

  ٢٠٠٩\٣\٨  س٠ى٣٥٧  ٠ن٠٠ع  .٣٦٠

  ٢٠٠٩\٧\٧  س٠ى٤١٣  ٠ا٠٠ب  .٣٦١

  ١٩/٨/٢٠٠٩  س٠ى٤١٣  ٠خ٠ع٠د  .٣٦٢

  ٢١/٨/٢٠٠٩  س٠ى٤١٣  ٠٠ع٠و  .٣٦٣

  ٨/١/٢٠٠٩  س٠ى٤٠٨  ٠ف٠٠ه  .٣٦٤

  ١٣/١٠/٢٠٠٩  س٠ى٢٤٠  ٠ى٠ا٠ا  .٣٦٥

  ٢٤/٥/٢٠٠٩  س٠ى٤٠٨  ٠ر٠ب٠ح  .٣٦٦

  ١/٢/٢٠٠٩  س٠ى٤١٣  ٠ب٠ع٠ا\٠ع٠ا٠ج  .٣٦٧

  ٣/٢/٢٠٠٩  س٠ى٤١٥  ٠ع٠ر  .٣٦٨



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٨٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١/٣/٢٠٠٩  س٠ى٤١٥  ٠ع٠٠ع  .٣٦٩

  ٢٧/٤/٢٠٠٩  س٠ى٤١٣  ٠ا٠٠خ  .٣٧٠

  ١٩/٥/٢٠٠٩  س٠ى٤٣٢  ٠ح٠ف٠ف  .٣٧١

  ٢٨/٩/٢٠٠٩  س٠ى٤١٣  ٠٠ق٠ا  .٣٧٢

  ٣/٣/٢٠٠٩  س٠ى٢٤٠  ٠ح٠ع٠ن  .٣٧٣

  ٥/٩/٢٠٠٩  س٠ى٤١٥  ٠٠ح٠ك  .٣٧٤

  ٣/٦/٢٠٠٩  س٠ى٤١٣  ٠ا٠غ٠ه  .٣٧٥

  ٧/١٠/٢٠٠٩  س٠ى٤١٣  ٠٠خ٠ش  .٣٧٦

  ١٥/١٠/٢٠٠٩  س٠ى٢٤٠  ٠ن٠س٠ص  .٣٧٧

  ١/١٠/٢٠٠٩  س٠ى٤١٥  ٠٠ع\٠ح٠ع٠ج  .٣٧٨

  ٢٩/٣/٢٠٠٩  س٠ى٢٤٠  ٠٠ق٠ا\٠ى٠٠ى  .٣٧٩
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  ى راموامو  وىادراونم  نة ى دذوم ام وامر ورى  رىن (دةظرط (  

  وةى)٢٠٠٩(  

  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وةى راطاو  َ ةودرى  ن  موى وامران  ذ

   ك رؤذ  َةوار  ل٣٨َ  ٠ا٠٠س  ١

   ك رؤذ  َةوار  لَ ٤٥   ٠ا٠٠ا  ٢

٤  ٠لَ ٤٧  ٠ا٠  ةوارَ ك رؤذ  م   

  رؤذ ٨  َةوار  لَ ٣٣  ٠ع٠ع٠ح  ٥

   ك رؤذ  َةوار  لَ ٢٤  ٠٠خ٠ه  ٦

  رؤذ ٥٦  َةوار  لَ ٢٢  ٠٠ح٠ك  ٧

  رؤذ َ٣ةوار  لَ ٤٣  ٠ح٠ا٠ش  ٨

  ك رؤذَةوار  لَ ٣٩  ٠٠ا٠ك  ٩

  ك رؤذمَةوار  لَ ٣٤  ٠ج٠ص٠ا  ١٠

  دوورؤذَةوار  لَ ٢٤  ٠٠ح٠س  ١١

١٢  ل ٣٩  ٠ع٠ح٠  ةوارَك رؤذم  

١٣  لَ ٥٣  ٠ف٠ج٠  ةوارَك رؤذ  

  رؤذ َ٢٥ةوار  لَ ٢٩  ٠ف٠غ٠ا  ١٤

  رؤذ ٨ةوار  َلَ ٣٩  ٠غ٠ع٠د  ١٥

  رؤذ َ٣٧ةوار  لَ ٢٣  ٠ع٠ر٠س  ١٦

  رؤذ ٥مَةوار  لَ ٤٣  ٠٠ع٠ع  ١٧

  رؤذ ٤مَةوار  لَ ٥١  ٠٠٠ا  ١٨

  رؤذ َ٢٢٥ةوار  لَ ٣١  ٠خ٠ا٠ه  ١٩

  ك رؤذَةوار  ل ٣٢  ٠٠ك٠ش  ٢٠

   ك رؤذَةوار  لَ ٣٦  ٠ش٠٠ك  ٢١

  رؤذ َ٧ةوار  لَ ٢٥  ٠٠ى٠ا  ٢٢

٢٣  ٠ع٠لَ ٢٤  ٠  ةوارَرؤذ ٤٧  

  رؤذ َ٦ةوار  لَ ٢٧  ٠س٠٠ق  ٢٤

  رؤذ َ١١٧ةوار  لَ ٣٢  ٠ر٠ج٠ث  ٢٥

  رؤذ َ١١٧ةوار  لَ ٢٣  ٠ر٠ج٠س  ٢٦

  رؤذ َ١١٧ةوار  لَ ٢٥  ر٠غ٠ر  ٢٧

  رؤذ َ٢ةوار  لَ ٢٧  ٠ع٠ح٠ع  ٢٨

  رؤذ ٢مَةوار  لَ ٣٨  ٠ع٠ه٠ا  ٢٩

  رؤذ ٦مَةوار  لَ ٢١  ٠ح٠ع٠ى  ٣٠

  رؤذَ٦ةوار  ل٢٢َ  ٠ح٠ع٠ق  ٣١

  رؤذ ٥مَةوار  لَ ٣٨  ٠ا٠ف٠ج  ٣٢

   ك رؤذمَةوار  لَ ٤٣  ٠ر٠ك٠ح  ٣٣

  رؤذ ٨مَةوار  لَ ٣٦  ٠٠ا٠س  ٣٤

  رؤذ َ٦ةوار  لَ ٢٢  ٠ر٠ا٠ش  ٣٥

  رؤذ َ٣ةوار  لَ ٣٧  ٠ب٠٠ق  ٣٦

   ك رؤذَةوار  لَ ٢٨  ٠ح٠ر٠ا  ٣٧

  رؤذ ٧مَةوار  لَ ٤١  ٠س٠٠ن  ٣٨

  رؤذ ٧مَةوار  لَ ٣٩  ٠س٠٠ش  ٣٩

  رؤَذ ٧مَةوار  لَ ٤٧  ٠ع٠ف٠ع  ٤٠

   ك رؤذمَةوار  لَ ٥٥  ٠٠ع٠ر  ٤١

  رؤذ ٤مَةوار  لَ ٤١  ٠ق٠٠ج  ٤٢

   ك رؤذَةوار  لََ ٢٩  ٠ج٠ا٠ك  ٤٣

  رؤذ َ٣ةوار  لَ ٢١  ٠٠ر٠س  ٤٤

  رؤذ ٢مَةوار  لَ ٣٥  ٠٠٠ه  ٤٥

   ك رؤذَةوار  لَ ١٧  ٠ع٠ع٠ع  ٤٦

   ك رؤذَةوار  لَ ١٨  ٠ح٠ع٠س  ٤٧

   ك رؤذَةوار  لَ ١٩  ٠٠ع٠و  ٤٨

  رؤذ ٣مَةوار  لَ ٤٢  ٠ح٠٠ر  ٤٩

  رؤذ َ١٢ةوار  لَ ٣٦  ٠ا٠٠ا  ٥٠

  رؤذ َ٢ةوار  لَ ٣٥  ٠٠ع٠ى  ٥١

  رؤذ ٢مَةوار  لَ ٣٢  ٠٠ن٠ع  ٥٢

   ك رؤذَةوار  لَ ٢٦  ٠د٠خ٠ف  ٥٣

٥٤  لَ ١٩  ٠ع٠ا٠  ةوارَرؤذ١١  

٥٥  لَ ٥٩  ٠ا٠ح٠  ةوارَرؤذ ٧م  

٥٦  ٠لَ ٢٠  ٠س٠  ةوارَرؤذ ٧  

  رؤذ َ٢ةوار  لَ ٢٣  ٠ت٠س٠س  ٥٧

  رؤذ َ٧ةوار  لَ ٢٥  ٠ح٠٠خ  ٥٨

  رؤذ َ٢٠ةوار  لَ ٢٠  ٠٠ع٠ر  ٥٩

  رؤذ ٧مَةوار  لَ ٦٢  ٠٠ع٠ق  ٦٠

  رؤذ َ١٠ةوار  لَ ٤١  ٠٠ا٠ك  ٦١

  رؤذ َ١٥ةوار  لَ ٢١  ٠٠ق٠ع  ٦٢

٦٣  ٠لَ ٥٦  ٠ح٠  ةوارَرؤذ ٤م  

  رؤذ َ٣ةوار  لَ ٣١  ٠خ٠٠ع  ٦٤

٦٥  لَ ٣٥  ٠ن٠ف٠  ةوارَك رؤذ   

  رؤذ َ٣ةوار  لَ ٢٥  ٠٠٠ح  ٦٦

٦٧  لَ ٢٦  ٠ع٠ن٠  ةوارَك رؤذ   

   ك رؤذَةوار  لَ ٢٥  ٠ع٠ن٠ك  ٦٨

   ك رؤذمَةوار  لَ ٦٠  ٠٠ع٠ن  ٦٩

   ك رؤذَةوار  لَ ١٩  ٠ع٠ن٠س  ٧٠

  رؤذ َ٧ةوار  لَ ٢٣  ٠ف٠ع٠ا  ٧١

   ك رؤذَةوار  لَ ٢٧  ٠ع٠ح٠ب  ٧٢

   ك رؤذمَةوار  لَ ٤٩  ٠ا٠٠ج  ٧٣

  رؤذ ٨مَةوار  لَ ٢٥  ٠ا٠ع٠ح  ٧٤

  رؤذ َ١٢ةوار  لَ ٣٥  ٠و٠ع٠ح  ٧٥

  رؤذ َ١٢ةوار  لَ ٣٧  ٠و٠ع٠ح  ٧٦

   ك رؤذَةوار  لَ ٣١  ٠ا٠٠ج  ٧٧

   ك رؤذَةوار  لَ ٢٨  ٠ع٠٠ف  ٧٨

  رؤذ َ٢ةوار  لَ ٢٦  ٠٠ن٠ش  ٧٩

  رؤذ َ١٢ةوار  لَ ٢٧  ٠ك٠٠ع  ٨٠

   ك رؤذمَةوار  لَ ٤٠  ٠٠ب٠ن  ٨١

  رؤذ َ٢ةوار  لَ ٢٨  ٠ح٠ك٠د  ٨٢

  رؤذ َ٥ةوار  لَ ٣١  ٠ا٠٠ج  ٨٣

  رؤذ َ٧ةوار  لَ ٢٨  ٠ع٠٠ف  ٨٤

  رؤذ ٢مَ ةوارة  لَ ٣٣  ٠ح٠ع٠ش  ٨٥

  رؤذ َ٧ةوار  لَ ٢٨  ٠و٠ق٠ا  ٨٦

  رؤذ ٢  َةوارة  لَ ٣٢  ٠ح٠ك٠س  ٨٧

  رؤذ ٢  مَ ةوارة  لَ م  ٣٨  ٠ص٠٠س  ٨٨

٨٩  ٠لَ ٢٥  ٠س٠  ةوارةَ رؤذ ١٠  م  

  رؤذ ٨  َةوارة  لَ ٢٠  ٠غ٠خ٠ن  ٩٠

  رؤذ ٥  َةوارة  ل ٣٠  ٠ر٠ع٠س   ٩١

٩٢  ٠لَ ٤٤  ٠ا٠  ةوارةَ رؤذ ٣  م  



        )٢٠٠٩(  دوادام موى دذ ةن وةزارة مورَةرارار مى 

٨٩

  )٢٠٠٩(وةى   )دك(َطى رى ر ام موى دذ ةنروام  ادراوان موى ووامرامى 

  وةى دادط دن  رَو دادط دن  دةى ى  موى وامر  ذ

  ارم       ٢٢/١/٢٠٠٩  ٤١٢/٢  ٠ح٠ف٠س  .١

٢.  ٢٧/١/٢٠٠٩  ٤٠٦/١/٣١  ٠ا٠ع٠  م كل و   

   َل  ٢/٣/٢٠٠٩  ٤٠٥  ٠ع٠ا٠ع  .٣

  َىَل  ٤/٣/٢٠٠٩  ٤٠٥/٣١  ت٠٠ر  .٤

٥.  ١٨/٣/٢٠٠٩  ٤١٢/٢  ٠س٠ا٠  م َ  

   َم  ١٨/٣/٢٠٠٩  ٤١٢/٢  ٠س٠ا٠٠ا  .٦

   َم  ١٨/٣/٢٠٠٩  ٤١٢/٢  ٠س٠ا٠٠ا  .٧

  ك م  ٧/٤/٢٠٠٩  ٤٠٢/١  ٠٠ا٠س  .٨

  مة َل  ١٢/٤/٢٠٠٩  ٤٠٥  ٠ا٠ح٠ه  .٩

  ش م  ١٣/٤/٢٠٠٩  ٤١٢  ٠ع٠ص٠ب  .١٠

١١.  ١٣/٤/٢٠٠٩  ٤٥٦  ٠ح٠ص٠  م ش  

  دوو َل  ٢٠/٤/٢٠٠٩  ٤٤٤  ٠ج٠٠ه  .١٢

  دة َل  ١٧/٥/٢٠٠٩  ٣٩٣/٢  ٠ا٠ع٠ش  .١٣

  ش م  ٧/٦/٢٠٠٩  ٤٥٦  ٠ع٠ف٠ن  .١٤

  ار م  ٢٥/٦/٢٠٠٩  ٤٤٤  ك٠س٠ع  .١٥

   ََل  ٦/٨/٢٠٠٩  ٤٠٥/٣١  ٠ص٠٠ه  .١٦

  ك م  ١٢/٨/٢٠٠٩  ٤٣١  ٠ر٠ى٠ن  .١٧

١٨.  َل  ١٧/٨/٢٠٠٩  ٤٠٦  ٠ع٠ج٠ ةم  

  ك م  ١٩/٨/٢٠٠٩  ٤١٥  ٠ص٠ع٠ا  .١٩

  دوو َل  ٢/٩/٢٠٠٩  ٤٤٤  ٠ص٠ت٠غ  .٢٠

  ك م  ٨/٩/٢٠٠٩  ٤١٢  ٠ع٠ع٠ر  .٢١

   َم  ١٦/٩/٢٠٠٩  ٤٢٨  ٠ك٠ص٠ا  .٢٢

  ك َل  ١٤/١٠/٢٠٠٩  ٤٠٥  ٠س٠ح٠ع  .٢٣

   ََل  ٣/١١/٢٠٠٩  ٤٤٣/٤٤٤  ٠ح٠٠ك  .٢٤

  َارةدان  ١١/١١/٢٠٠٩  ٤٠٦  ٠٠ع٠د  .٢٥

  ار َل  ١٤/١٢/٢٠٠٩  ٤١١  ٠ك٠س٠غ  .٢٦

  دوو َل  ٢١/١٢/٢٠٠٩  ٤٠٥  ٠ح٠ع٠ش  .٢٧

   ََل وك م  ٢٤/١٢/٢٠٩  ٤٩٦  ٠ع٠٠ص  .٢٨

  مة َل  ١٥/٤/٢٠٠٩  ٤٠٦  ٠س٠٠ف  .٢٩
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 )َم(رى رَطىوةن موى دذ وام ام موى ووامرامى  ادراون ر

  وةى)٢٠٠٩(  

  وةى   ج.ذ  موةن  ذ

Ï!!!َل٢٠  ٣٣٢٢  ٠ج٠ج٠ه  

Ð!!!َل٢٠  ٤١٦٧  ٠ع٠ع٠ح٠  

Ñ!!!َل٢٠  ٣٤٠٠  ٠ا٠ق٠ص  

Ò!!!٠كَل١٥  ٣٧٤٥  ٠ك٠  

Ó!!!ارةدان  ١٨١٠  ٠ك٠ت٠عَ  

Ô!!!٠ن٠ىَل٢٠  ٤٠٥١  ٠  

Õ!!!ًل٢٠  ٤١٣٠  ٠ع٠ن٠  

Ö!!!َل٢٠  ٣٥٦٤  ٠ع٠س٠  

  َل٢٠  ٣٣٥١  ٠ت٠ح٠ا!!!×

Ï Î!!!َل٢٠  ٣١٦٩  ٠ع٠ع٠ع  

Ï Ï!!!َل٢٠  ٨٢٥  ٠ع٠ص٠ب  

Ï Ð!!!َل١٥  ١٨٨٢  ٠ف٠ر٠ت  

Ï Ñ!!!َل١٥  ٤٢٩٨  ٠ح٠ا٠ق٠ا  

Ï Ò!!!َل٢٠  ١٦٧٨  ٠ش٠ا٠ص  

Ï Ó!!!٠ىَل٢٠  ٣٤٠١  ٠ا٠  

Ï Ô!!!َل١٥  ٤١٥١  ٠ق٠ر٠ج  

Ï Õ!!!َل٧  ٤٣٦٩  ٠ا٠ح٠  

Ï Ö!!!َل٧  ٤٣٧٠  ٠ا٠ع٠ى  

Ï   َل٢٠  ٤٢١٢  ٠ع٠٠ب!!!×

ÐÎ!!!َل٢٠  ٤٥٤٤  ٠ع٠ت٠ب  

ÐÏ!!!٠صَل٢٠  ٨٦٧  ٠ع٠  

ÐÐ!!!ارةدان  ١٦١٢  ٠ر٠ع٠دَ  

ÐÑ!!!ارةدان  ٢١٦٠  ٠ح٠ا٠اَ  

ÐÒ!!!ارةدان  ٢١٥١  ٠ف٠ج٠كَ  

ÐÓ!!!ارةدان  ٤٠٦٧  ٠ح٠ك٠َ  

ÐÔ!!!ارةدان  ١٦١١  ٠ع٠َ  

ÐÕ!!!٠ا٠عارةدان  ٣٦٥٥  ٠َ  

ÐÖ!!!ارةدان  ٤٦٥٠  ٠ع٠ع٠َ  

Ð×!!!ارةدان  ٣٨١٧  ٠س٠ر٠اَ  

ÑÎ!!!ارةدان  ١٦٦١  ٠ص٠ح٠هً  

ÑÏ!!!٠ا٠دارةدان  ١٦١٣  ٠َ  

ÑÐ!!!٠صارةدان  ٣٩٩٧  ٠ر٠  

ÑÑ!!!٠اارةدان  ٣٠٩٠  ٠س٠َ  

ÑÒ!!!ارةدان  ١٧٨٦  ٠س٠ا٠تَ  

ÑÓ!!!٠زارةدان  ١٧٨٧  ٠ا٠َ  

ÑÔ!!!٠ع٠س١٧٨٨  ٠  َارةدان  

ÑÕ!!!ارةدان  ٢٨٤٢  ٠ص٠خ٠فَ  

ÑÖ!!!٠اارةدان  ٤١٩٤  ٠ع٠َ  

Ñ×!!!٠ر٠خارةدان  ٣٤٥٠  ٠َ  

ÒÎ!!!٠كارةدان  ١٦٤٨  ٠ر٠َ  

ÒÏ!!!!د  ٦٠٤  ٠ف٠ر٠ز  

ÒÐ!!د  ٦٣٩  ٠ا٠ب٠د  

ÒÑ!!٠ع٠هَل١٠  ٤٧٤٧  ٠  

ÒÒ!!٠ت٠هَل٢٠  ٣٤٥١  ٠  

ÒÓ!!َل٢٠  ٤٥٢٥  ٠ا٠ع٠ع  
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