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 يالزظبد  اإلدارة العبهت اسن الوعول  م

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  فالرز انشيذ  1

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  فالرز انٕقٕد 2

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  كٓزثخ انسيبراد  3

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  انًسبػذيٍ 4

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ   االخزجبراد انعٕئيخ ٔانفيًٕرزيخ  5

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  انقٕاؼغ انكٓزثبئيخ  6

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  انقٕاثس ٔانًقبثس ٔانًفبرير انكٓزثبئيخ  7

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  انجؽبريبد  8

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  ٔزذاد اإلظبءح  9

اإلخزجبرد )ؼٍ 61يؼًم انشذ  11
 (انًيكبَيكيخ 

  انصُبػيخ  نًؼبيم انًزُٕػبد

االخٓشح انًُشنيخ انزٗ رؼًم ثبنغبساد  11
انجززٔنيخ ٔانؽفبيبد ٔيسبثس انغبس 

 ٔانخزاؼيى 

  انصُبػيخ نًؼبيم انًزُٕػبد

نًؼبيم يٕاد انجُبء ٔانسزاريبد  أيبٌ نؼت األؼفبل  12
 ٔانكيًبٔيبد 

 

نًؼبيم يٕاد انجُبء ٔانسزاريبد  ازدبر انقؽغ ٔاندهخ 13
 ٔانكيًبٔيبد

 

 

 ثجبقٗ أفزع انٓيئخ يؼبيم انسهغ انصُبػيخ انًؼزًذح  -2

 يالزظبد  الفرع اسن الوعول  م

  فزع األدثيخ  يؼًم انكبثالد ٔاندٓذ انًُخفط  1

  فزع األدثيخ  يؼًم ٔزذاد اإلظبءح  2

  فزع األدثيخ  يؼًم األزذيخ ٔاندهٕد 3

  فزع دييبغ  األثبس ٔاألخشبة  4

  فزع دييبغ انكٕانيٍ  5

 انيذٔيخ األخٓشح انكٓزثبئيخ ٔانؼذد 6
 ٔٔزذاد اإلظبءح ٔانسًبػبد 

يؼزًذ فٗ اخزجبر  فزع دييبغ
 انسهك انًزْٕح فقػ

  فزع االسكُذريخ  انكٕانيٍ  7

  فزع االسكُذريخ  ؼٍ 555انشذ  8

  فزع االسكُذريخ  االؼبراد ٔاندُٕغ  9

  فزع االسكُذريخ  ؼهًجبد انًيبِ انًُشنيخ  11

  فزع االسكُذريخ  اخزجبراد يسبثس انًيبِ  11

  فزع ثٕرسؼيذ  يؼًم األزذيخ ٔاندهٕد 12

 



 

 هعبهل السلع الصنبعيت الغير الوعتودة
 هطبر القبهرة الغير هعتودة بفرع  هعبهل السلع الصنبعيت -1

 يالزظبد  اإلدارة العبهت اسى انًؼًم  و

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  فالرز انٕٓاء 1

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  اَظًخ انزٕخيّ ٔانزؼهيق  2

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  اؼقى انؼًزح  3

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  رٔيبٌ انجهٗ  4

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  اندهت ٔانسجبئك  5

  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  انشُبثز  6

 خبرٖ االػزًبد  نًؼبيم قؽغ انغيبرانًزكجبد ٔانًؼذاد  انًٕاد االززكبكيخ  7

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  انًسٕالد ٔانجبالسذ  8

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  األخٓشح انًُشنيخ  انكٓزثبئيخ  9

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  انًزٔاذ انكٓزثبئيخ  15

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  انًزُٕػبد انكٓزثبئيخ  11

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  انصٕريبد ٔانًزئيبد  12

  نًؼبيم انسهغ انكٓزثبئيخ  انًسزكبد ٔانؽهًجبد انكٓزثبئيخ  13

ؼٍ +ادٔاد انزثػ 35انشذ  14
 ٔانززثجيذ 

  انصُبػيخ  نًؼبيم انًزُٕػبد

 خبرٖ االػزًبد انصُبػيخ نًؼبيم انًزُٕػبد انسيٕر انصُبػيخ ٔسيٕر انسيبراد  15

  انصُبػيخ  نًؼبيم انًزُٕػبد أٔاَٗ انؽٓٗ ٔأدٔاد انًبئذح  16

انعغػ االَفدبرٖ ٔاألدٔاد  17
 انصسيخ انًؼذَيخ 

  انصُبػيخ انًزُٕػبدنًؼبيم 

  انصُبػيخ  نًؼبيم انًزُٕػبد نٕاسو انًٕاسيز انًؼذَيخ  18

  انصُبػيخ نًؼبيم انًزُٕػبد األزٕاض ٔاألنٕاذ انًؼذَيخ  19

يؼًم أدٔاد االسزخذاو ٔانؼُبيخ  25
 ثبنؽفم

 نًؼبيم يٕاد انجُبء ٔانسزاريبد
 ٔانكيًبٔيبد 

 

انجُبء ٔانسزاريبد  نًؼبيم يٕاد يؼًم انزسهيم انؽيفٗ  21
 ٔانكيًبٔيبد

 

 نًؼبيم يٕاد انجُبء ٔانسزاريبد يؼًم انًيزبنٕرخٗ  23
 ٔانكيًبٔيبد 

 

نًؼبيم يٕاد انجُبء ٔانسزاريبد  يؼًم ثقبة األيبٌ  24
 ٔانكيًبٔيبد

 

 نًؼبيم يٕاد انجُبء ٔانسزاريبد اخزجبراد خٕدح األثبس 25
 ٔانكيًبٔيبد 

 

نًؼبيم يٕاد انجُبء ٔانسزاريبد  اخزجبرد يٕاد انجُبء  26
 ٔانكيًبٔيبد

 

 نًؼبيم يٕاد انجُبء ٔانسزاريبد انشخبج  27
 ٔانكيًبٔيبد 
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 يالزظبد  الفرع  اسى انًؼًم  و

  فزع دييبغ األسًُذ  1

انشذ زذيذ انزسهير ٔانصُفزح  2
 ٔدالئم انًصبػذ 

  فزع دييبغ

  فزع االدثيخ  األخٓشح انًُشنيخ انكٓزثبئيخ  3

  فزع االدثيخ  كفبءح انؽبقخ نهثالخبد 4

  فزع االدثيخ  انًزُٕػبد انصُبػيخ  5

  فزع االسكُذريخ  األخٓشح انًُشنيخ انكٓزثبئيخ 6

  فزع االسكُذريخ  انصٕريبد ٔانًزئيبد  7

  فزع االسكُذريخ  اخزجبراد انغشل ٔانُسيح  8

  فزع االسكُذريخ  انسيزاييك 9

  فزع االسكُذريخ  انجٕنيًزاد  15

  فزع االسكُذريخ  انزسهيم انؽيفٗ  11

  فزع االسكُذريخ  انًيزبنٕرخٗ  12

  فزع االسكُذريخ  اخزجبراد انشخبج  13

  فزع االسكُذريخ  ؼٍ 155انشذ  14

  فزع االسكُذريخ  ؼٍ  25انشذ  15

  فزع االسكُذريخ  يؼًم انصالدح  16

  فزع االسكُذريخ  انًزُٕػبد انصُبػيخ  17

  فزع االسكُذريخ  اخزجبراد انصُفزح  18

االخٓشح انًُشنيخ انزٗ رؼًم ثبنغبس  19
 انًسبل 

  فزع االسكُذريخ 

  ثٕرسؼيذفزع  انجؽبريبد اندبفخ   25

  فزع ثٕرسؼيذ انًسكبد انكسزيخ  21

  فزع ثٕرسؼيذ انصٕريبد ٔانًزئيبد  23

  فزع ثٕرسؼيذ األخٓشح انكٓزثبئيخ انًُشنيخ  24

  فزع ثٕرسؼيذ ٔزذاد اإلظبءح  25

  فزع ثٕرسؼيذ انؼذد انيذٔيخ انكٓزثبئيخ  26

  فزع ثٕرسؼيذ اخزجبراد انًٕنذاد  27

  فزع ثٕرسؼيذ اخزجبراد انشخبج  28

  فزع ثٕرسؼيذ انكٕانيٍ  29

  فزع ثٕرسؼيذ انًزُٕػبد انصُبػيخ  35

 

 


