
 .0202 ( كبَىٌ االول -تششيٍ انثبَي –تششيٍ االول  )التقرير الربعي لألشهر 

 

 اراس شجبط كبَىٌ انثبَي انجيــــبٌ

)حبفالد، سيبساد انشكىة  نىسبئط انُقم انعبو عذد االسطىل

 انًتىسطخ، انشكىة انصغيشح وانتبكسي(

37549 37212 

 
36373 

 

 1021 1021 1021 سشفيس عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 3477 3477 3477 يتىسط عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 776 776 776 حبفهخ  عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 11018 11152 22214 سيبساد تأجيش سيبحيخ

 012 234 012 انسيبحي انتأجيشعذد يكبتت سيبساد 

 12762 13712 20522 عذد انًشكجبد انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ 

 11816 12716 22574 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ انًتىسطخانحبفالد عذد 

 946 996 724 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخانحبفالد عذد 

 799 843 753 َقم سيبحيثصفخ عذد انًشكجبد انًسجهخ 

 289 296 117 َقم سيبحيثصفخ انًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 510 547 414 َقم سيبحيثصفخ انًسجهخ انحبفالد عذد 

 14 14 22 عذد ششكبد انُقم انسيبحي

 5386 3160 3160 سيبساد تكسي أصفش

 141 222 222 عذد يكبتت تكسي اصفش

 228 006 006 سيبساد تكسي يطبس

 1 2 2 عذد يكبتت تكسي انًطبس

 30 12 12 سيبساد تكسي انًعجش

 1 2 2 عذد يكبتت تكسي انًعجش

 535 557 312 سيبساد تكسي انسيبساد انفخًخ )انهيًىصيٍ( 

 23 23 01 عذد يكبتت تكسي انسيبساد انفخًخ

 130 130 212 سيبساد يكتت تكسي فُذقي

 14 14 22 عذد يكبتت تكسي انفُذقي

 30 30 30 عذد سيبساد انتكسي نزوي االحتيبجبد انخبصخ )تكسي اصفش(

 236 247 014 ُقم دونياناسطىل 

 35 35 13 انُقم انذوني ششكبدعذد 

 988 1016 2226 انتأجيشاسطىل ششكبد 

 585 588 424 ثصفخ تأجيشانًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 403 428 320 ثصفخ تأجيشانًسجهخ انحبفالد عذد 

 21 21 02 انتأجيشعذد ششكبد 

 1081 1072 2250 سيبساد سفشيبد خبسجيخ

 6 6 4 انزكيخعذد ششكبد انتطجيقبد 

 11688 12341 20375 اسطىل انتطجيقبد انزكيخ

 15 13 21 عذد ششكبد انُقم انًذسسي

 150 149 215 اسطىل ششكبد انُقم انًذسسي

 24 24 24 عذد انحبفالد نزوي االحتيبجبد انخبصخ
 0 0 0 عذد ششكبد يشاكض إداسح األَشطخ

 16 15 20 انتي تى تحذيثهب انعًىيي  اعذاد انجبصبد

 51 35 02 (0202انتي تى تحذيثهب )تشاكًي نهعبو  انعًىيي عذد انجبصبد
 3586 3570 3555 انتي تى تحذيثهب )تشاكًي نجًيع االعىاو( انعًىيي عذد انجبصبد
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