
 

 

خالصت هوارد هيزاًيت البلذيت 

 بحضاب الذيٌار 

 الوبلغ بياى الووارد

 واى األول  ــــــــوارد العيــــــــم

  الوذاخيل الجبائيت اإلعتياديت : الجزء األول 
 671.000 .....................الوعالُن علً العقارالث و األنشطت  : الصٌف األول
 هذاخُل إشعال الولك العوىهٍ البلذٌ و استلشام الوزافق         : الصٌف الثاًي

 .................................................العوىهُت فُه                    
142.000 

 هذاخُل الوىجباث و الزخص اإلدارَت و هعالُن هقابل          : الصٌف الثالث

 .........................................إسذاء خذهاث                      
521.000 

 70.000 .....................الوذاخُل الجبائُت اإلعتُادَت األخزي  : الصٌف الرابع

 1.404.100                                                                   جولت الجزء األول 

  الوذاخيل غير الجبائيت اإلعتياديت : الجزء الثاًي 
 272.271 .....................هذاخُل الولك البلذٌ اإلعتُادَت : الصٌف الخاهش 
 1375.000 .........................الوذاخُل الوالُت اإلعتُادَت : الصٌف الضادس 

 1.647.271                                                                 جولت الجزء الثاًي 

 3051.371                                                        جولت هوارد العٌواى األول 

  هــــــــــوارد العٌــــــــــواى الثاًــــــــــــــي 

  الوىارد الذاتُت و الوخصصت للتنوُت :الجشء الثالث  

 70.000 .............................................. هنح التجهُش: الصٌف الضابع 
 352.900 .............................هذخزاث و هىارد هختلفت : الصٌف الثاهي 

 422.900                                                                  جولت الجزء الثالث 

  هوارد االقتراض : الجزء الرابع 
 50.000  ..............................هىارد االقتزاض الذاخلٍ: الصٌف التاصع 
   ...........................هىارد االقتزاض الخارجٍ: الصٌف العاشر 

   ...........هىارد االقتزاض الخارجٍ الوىظفت: الصٌف الحادي عشر 

 50.000                                                                  جولت الجزء الرابع 

  الووارد الوتأتيت هي االعتواداث الوحالت : الجزء الخاهش 
 5.829 .............الوىارد الوتأتُت هن اإلعتواداث الوحالت : الصٌف الثاًي عشر 

 5.829                                                                جولت الجزء الخاهش 

 478.729                                                        جولت هوارد العٌواى الثاًي 

 3530.100                                                     هجووع هوارد هيزاًيت البلذيت 

 

 

 



 

 

 

 خالصت ًفقاث هيزاًيت البلذيت 

 بحضاب الذيٌار 

 الوبلغ بياى الووارد

 واى األول  ــــــــ العيًفقـــــــــاث 

  ًفقاث التصرف  : الجزء األول 
 1500.000 ..............................................التأجُز العوىهٍ  : القضن  األول
 888.051 ...............................................وسائل الوصالح  : القضن الثاًي

 168.030 ............................................التذخل العوىهٍ  : القضن  الثالث

 60.000 ................نفقاث التصزف الطارئت و غُز الوىّسعت  : القضن  الرابع

 2.616.802                                                                   جولت الجزء األول 

  فوائذ الذيي  : الجزء الثاًي 
 110.500 ..............................................فىائذ الذَن  : القضن  الخاهش 

 110.500                                                                 جولت الجزء الثاًي 

 2.727.302                                                        جولت ًفقاث  العٌواى األول 

  ًفقــــــــاث العٌــــــــــواى الثاًــــــــــــــي 

  نفقاث التنوُت    :الجزء الثالث

 582.969 ........................................االستثواراث الوباشزة : القضن الضادس 
 ............. .............................التوىَل العوىهٍ  : القضن  الضابع 
 ............... ......................نفقاث التنوُت الطارئت و غُز الوىّسعت : القضن الثاهي 

 ............. ..........نفقاث التنوُت الوزتبطت بوىارد خارجُت هىظفت : القضن  التاصع 

 582.969                                                                  جولت الجزء الثالث 

  تضذيذ أصل الذيي  : الجزء الرابع 
 214.000  ..............................تسذَذ أصل الذَن : القضن العاشر  

 214.000                                                                  جولت الجزء الرابع 

  ..................الٌفقاث الوضذدة هي االعتواث الوحالت : الجزء الخاهش 
.......... النفقاث الوسذدة هن االعتواداث الوحالت : القضن الحادي عشر 

............. 
5.829 

 5.829                                                                جولت الجزء الخاهش 

 802.798                                                        جولت ًفقاث العٌواى الثاًي 

 3.530.100                                                     هجووع ًفقاث هيزاًيت البلذيت 
 

 

 

 



 

 

 

 


