
نيدم

ديصرلا يلامجاةيلاحلا ةرتفلا ةدصراةلبقام ديصر

نئاد باسحلا مسايسيئرلا باسحلا نئادنئادنيدمنئادنيدمباسحلا مقر نيدم

ةرتفلا ةياهن ىتح ةدصرالا

ةعجارملا نازيم
ـه1443/8/28ىتح  ـه1442/5/17  قفاوملا  م2022/03/31  ىتح  م2021/01/01   نم ةرتفلا نع

نارجن رون

ةقاعالا يوذل

ةيئاسنلا نارجن رون ةيعمج
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252661.10165616.25 يلهالا كنبلاكونبلا يف عئادوو  ةيدقن 111010010.000.00252661.10165616.2587,044.850.00 ةيراج تاباسح -

445364.51326415.00 ماعلا يحجارلا كنبكونبلا يف عئادوو  ةيدقن 111010020.000.00445364.51326415.00118,949.510.00 ةيراج تاباسح -

31291.3631291.36 نيلماع ةميدتسم دهع"  ةنيدم ممذ - نيفظوم " 114010010.000.0031291.3631291.360.000.00 نيلماعلا ممذ -

24454.500.00 ينابم تانيسحتينابملا 121020010.000.0024454.500.0024,454.500.00

4000.000.00 ةضورلا ينابم تانيسحتينابملا 121020020.000.004000.000.004,000.000.00

75000.000.00 تارايستارايسلا 121040010.000.0075000.000.0075,000.000.00

38580.000.00 يبتكملا ثاثالايبتكملا ثاثألا 121050010.000.0038580.000.0038,580.000.00

2625.000.00 ةضورلا روكيدو يبتكم ثاثايبتكملا ثاثألا 121050020.000.002625.000.002,625.000.00

950.000.00 ضرعلا ةزهجأو تاودأضرعلا ةزهجأو تاودأ 121080010.000.00950.000.00950.000.00

1900.000.00 ةضورلا ضرع ةزهجاو تاواداضرعلا ةزهجأو تاودأ 121080020.000.001900.000.001,900.000.00

5075.000.00 ةيامحلاو نمألاو لاصتالا ةزهجأةيامحلاو نمألاو لاصتالا ةزهجأ 121090010.000.005075.000.005,075.000.00

26300.000.00 ةضورلا ةيامحلاو نمالاو لاصتا ةزهجاةيامحلاو نمألاو لاصتالا ةزهجأ 121090020.000.0026300.000.0026,300.000.00

7090.000.00 اهتاقحلمو يلالا بساحلا ةزهجااهتاقحلمو يلالا بساحلا ةزهجا 121100010.000.007090.000.007,090.000.00

399.000.00 هيئابرهك  ةزهجاةيوهتلاو ديربتلاو ةئفدتلا ةزهجا 121110010.000.00399.000.00399.000.00
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2500.000.00 ينورتكلا جمانربةسوململا ريغ لوصألا 122010010.000.002500.000.002,500.000.00

0.00878.00 ينابملا  كالهإ عمجم - ينابم تانيسحت كالهإ عمجم -
ةرجأتسم

22501002050.000.000.00878.000.00878.00

0.001012.00 يبتكملا ثاثالا كالها عمجميبتكملا ثاثالا كالها عمجم 22501005010.000.000.001012.000.001,012.00

0.0071.00 ضرعلا ةزهجاو تاودا كالها عمجمضرعلا ةزهجاو تاودا كالها عمجم 22501008010.000.000.0071.000.0071.00

0.0042.00  نمالاو لاصتالا ةزهجا كالها عمجم
ةيامحلاو

 نمالاو لاصتالا ةزهجا كالها عمجم
ةيامحلاو

22501009010.000.000.0042.000.0042.00

0.0020.00  ديربتلاو ةئفدتلا ةزهجا كالها عمجم
ةيوهتلاو

 ديربتلاو ةئفدتلا ةزهجا كالها عمجم
ةيوهتلاو

22501011010.000.000.0020.000.0020.00

0.0042.00  ريغ لاوصالا ذافنتسا عمجم
ةسوململا

ةمظنالاو جماربلا صخر ذافنتسا عمجم 225020090.000.000.0042.000.0042.00

0.00298139.82 ةديقملا ريغ لوصألا يفاصةديقملا ريغ لوصألا يفاص 231010010.000.000.00298139.820.00298,139.82

0.0025589.00 ةديقملا لوصألا  يفاصةديقملا لوصألا يفاص  - 
.....................

231020010.000.000.0025589.000.0025,589.00

0.00153750.00 ةيدقن ( ةديقم تابهو تاعربت -  ةيدقن ةديقم  تاعربت   - نايلعلا
 بعلا جمارب - رون لاطبا - يل دهم

يقيرط  )

311020030.000.000.00153750.000.00153,750.00

0.0075500.00 ةيدقن  هديقم ةيدقن تاعربت -  ةريزجلا كنب ةديقم تابهو تاعربت -
يتكرح يعيبط جالع

311020090.000.000.0075500.000.0075,500.00

0.0036070.00  ةصصخم ةطشنأو جمارب موسرةديقم تاداريا
ةيوبرت تراشتسا

311060030.000.000.0036070.000.0036,070.00

2870.00230337.79 ةيدقن ماعلا عربتلا ةديقم ريغ تابهو  تاعربت - 312010010.000.002870.00230337.790.00227,467.79
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0.0011550.00 تاكارتشالاةديقم ريغ تاداريا 312050010.000.000.0011550.000.0011,550.00

40500.000.00 ةيساسالا روجألاو بتاورلاةيدقنلا روجألاو بتاورلا 411010010.000.0040500.000.0040,500.000.00

2420.000.00 ةيعامتجا تانيمأتةيدقنلا روجألاو بتاورلا 411010080.000.002420.000.002,420.000.00

6157.450.00 موسرزفاوحو ايازم 411020130.000.006157.450.006,157.450.00 ةيموكح فيراصم -

6500.000.00 هتقؤم ةلامعزفاوحو ايازم 411020170.000.006500.000.006,500.000.00 نيلماعلا فيلاكت -

9563.140.00 ةيبتكم تامزلتسمتاكلهتسملا 412010010.000.009563.140.009,563.140.00

8544.000.00 تاقورحملاو دوقولاتاكلهتسملا 412010030.000.008544.000.008,544.000.00

212.000.00 فيظنتلا داومتاكلهتسملا 412010060.000.00212.000.00212.000.00

401.890.00 خبطملا تامزلتسمتاكلهتسملا 412010070.000.00401.890.00401.890.00

1225.100.00 تارايسلا تارايسلا حالصإو ةنايص - 41202004010.000.001225.100.001,225.100.00 حالصإو ةنايص -

595.000.00  حالصإو ةنايص - بساحلا ةزهجا
اهتاقحلمو يلالا

 حالصإو ةنايص - يلالا بساحلا ةزهجا
اهتاقحلمو

41202010010.000.00595.000.00595.000.00

1649.480.00 ءابرهكلانيمأتلاو تامدخلاو عفانملا 412030010.000.001649.480.001,649.480.00

421.530.00 يحصلا فرصلا فيراصمو هايملانيمأتلاو تامدخلاو عفانملا 412030020.000.00421.530.00421.530.00

931.500.00 تنرتنإلاو سكافلاو فتاهلانيمأتلاو تامدخلاو عفانملا 412030030.000.00931.500.00931.500.00



نيدم

ديصرلا يلامجاةيلاحلا ةرتفلا ةدصراةلبقام ديصر

نئاد باسحلا مسايسيئرلا باسحلا نئادنئادنيدمنئادنيدمباسحلا مقر نيدم

ةرتفلا ةياهن ىتح ةدصرالا

ةعجارملا نازيم
ـه1443/8/28ىتح  ـه1442/5/17  قفاوملا  م2022/03/31  ىتح  م2021/01/01   نم ةرتفلا نع

نارجن رون

ةقاعالا يوذل

ةيئاسنلا نارجن رون ةيعمج
Page 4 of 5

222.000.00 نحشلا فيراصمنيمأتلاو تامدخلاو عفانملا 412030060.000.00222.000.00222.000.00

5880.500.00 ةفايضلا فيراصمنيمأتلاو تامدخلاو عفانملا 412030080.000.005880.500.005,880.500.00

5110.000.00 نالعالاو ةياعدلا فيراصمىرخأ ةليغشت فيلاكت 412040050.000.005110.000.005,110.000.00

86.250.00 ةيكنب فيراصمىرخأ ةليغشت فيلاكت 412040060.000.0086.250.0086.250.00

2420.000.00  ةطشناو جمارب فيراصم - جماربةديقم ةيدقن ةطشناو جمارب فيراصم
ديع ةوسك ةيمسوم

421020030.000.002420.000.002,420.000.00

4000.000.00  ةطشناو جمارب فيراصم - ةلسلاةديقم ةيدقن ةطشناو جمارب فيراصم
ةيئاذغلا

421020040.000.004000.000.004,000.000.00

47250.000.00  ةديقم ةطشناو جمارب فيراصم - لاطباةديقم ةيدقن ةطشناو جمارب فيراصم
رون

421020090.000.0047250.000.0047,250.000.00

61300.450.00  ةديقمةطشناو جمارب فيراصم - جالعةديقم ةيدقن ةطشناو جمارب فيراصم
ة ريزجا كنب 0 (  يعيبط - يتكرح

421020100.000.0061300.450.0061,300.450.00

39000.000.00  هديقم ةطشناو جمارب فيراصم -ةديقم ةيدقن ةطشناو جمارب فيراصم
بعلا جمانرب

421020110.000.0039000.000.0039,000.000.00

69000.000.00  ةديقم ةطشناو جمارب فيراصم -ةديقم ةيدقن ةطشناو جمارب فيراصم
يقيرط دهم  جمانرب

421020120.000.0069000.000.0069,000.000.00

98800.000.00 ةديقم ريغ ةطشنأو جمارب تافورصم
ةيدقن - 

 ةديقم ريغ جمارب - تاراشتسا جمانرب
ةيوبرت

422010010.000.0098800.000.0098,800.000.00

5453.460.00 ةديقم ريغ ةطشنأو جمارب تافورصم
ةيدقن - 

ةيلزنم تاراشتسا جمارب 422010030.000.005453.460.005,453.460.00

4200.000.00 ةديقم ريغ ةطشنأو جمارب تافورصم
ةيدقن - 

ريوطتلا ءاضعا ةنجل ميركت جمانرب 422010040.000.004200.000.004,200.000.00
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10920.000.00 ةديقم ريغ ةطشنأو جمارب تافورصم
ةيدقن - 

 هديقم ريغ فيراصم - شرحت جمانرب
لافطألا دض

422010050.000.0010920.000.0010,920.000.00

2500.000.00  يلع ةلمحملا ليغشتلا فيراصم
طاشنلا

زفاوحو ايازم 423010020.000.002500.000.002,500.000.00

0.000.001,356,324.221,356,324.221,356,324.221,356,324.22830,131.61830,131.61 ةدصرالا


