
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  التقرير املايل    

 الوارد
 -23لغايــــــــــــة هـ  1428-1-9  التقرير المالي  إلمارة الحدود من  

   هـ 1428-محرم
 .  امالك بيت مال المسلمين في هذا الشهر  
 .الباقي   من الشهر الماضي ) 12712$( 
 . اموال االخوة االستشهاديين)$ 11314(   
  الى الصرف         . ليرة اموال االستشهاديين)67900 ( 
  الى الصرف.ريال يمني اموال االستشهاديين) 700( 
 الى الصرف        .ترآي  اموال االستشهادين) 5 (  
      الى الصرف                               .قرش مصري ) 182( 
 .دينار عراقي اموال االستشهاديين ) 4000000( 
                                                             . ويور) 100( 

 الى الصرف
الى .                                                ريال يمني ) 10( 

 الصرف
 .مبايل ) 3( 
 .سكين) 2( 
 )2 (mb3.     
 .                                         ساعات) 7( 

  
   
   

 الصادر   
الر
  مق

  المالحضات  سعرها  الحاجة المبلغ الكامل  الكنية

  دينار 130000  الى ابو عبد اهللا
  دينار 100000 بنزين الى ابو احمد

  دينار 10000  بنزين
تصليح سيارة ابو 

  عمر 
  دينار90000

ابو   )1
  فارس

300$  

  دينار 50000يل شراء آرتات مبا

تحويل المال 
من الدوالر 
الى العراقي 

(ب
393000 (  

  



  دينار 7000  مصرف عمل 
  دينار 6000  بقي عنده

بنزين مع حلويات 
  لالخوة    

  دينار308000

  دينار 85000  ارجع من المال 

ابو   )2
  عمر 

300$  

    

     =       

اعطى الى ابو 
  عبيدة نفقة

  دينار 59000

مصرف عمل الى 
  ابو عبيدة 

  دينار 20000

ابو   )3
  جاسم

100$  

وقود طريق بين 
  آاز وبنزين

   دينار 52000

تحويل المبلغ 
من الدوالر 

 العراقي اال
131000(بـ
(  

اعطى الى ابو 
  فيصل نفقة 

ابو   ) 4  دينار 220000
 فيصل  

415$  

تسديد دين عنه 
  لحاجتة الماسة 

  دينار 400000

الصرف 
دي130000

  نار 

    دينار30000  بنة قيرج
    دينار85000  دين عليه

    دينار45000  آبس آالش
    دينار65000  فافونة قير

    دينار20000  سبارنق عاينة
    دينار10000  مؤشرات سطوب

    دينار100000  فيتر
    دينار80000  غاز

    دينار95000  حدادوسقاب

ابو   ) 5
  احمد

دي570000
  نار

    دينار40000  الراجع لبيت المال
    دينار5000  مصرف طريق

    دينار89000  غاز
    دينار4000  دهن

ابو   )6
  احمد

مزور100$
  ة

    دينار30000  الراجع لبيت المال



ابو   )7    دينار148500  لتر بنزين110
  احمد

 
دي361000

    دينار62000  الراجع لبيت المال  نار
ابو   )8  دينار925000  لتر بنزين100

  احمد
500$  

د37500و$400  المع لبيت الالراج
  ينار

  

  دينار140000  بنزين 
  $ 5000   مصرف

ابو   )9
  احمد

100$  

  دينار19250  الباقي عنده

  

    دينار500000  برميلين بنزين

    دينار25000  بنزين
  دينار40000  خط موبايل

  $50  بنزين
  

ابو عبد  )10
  اهللا

550$  

    ناردي61000  الراجع لبيت المال
ابو  )11

  عمر
دينا25000

  ر
    /  الباقي عنده

ابو  )12
  فارسا

دي850000
  نار

    دينار325000  بانزين 

    دينار100000  آاز وايل      
    دينار400000  رشاش      

ابو  )13
  عباس

مصرف رحلة الى   35$
  الشام

35$    

  $100  اعانةالبو ورود 
اعانة البو عبد 

  الرحمن
100$  

ابو  )14
  هاجر

250$  

اعانةلعالج بنته 
  معوقه

50$  

  

ابو  )15
  غازي

دي155000
  نار

    دينار155000  بنزين

ابو ) 16
  عمر

    $520 تايرات الندآروزر  520$



ابوفار )17
  س

تدخيل االخوة من   500$
  الشام

500$    

ابو  )18
  فارس

د2300000
  ينار

رواتب االخوة 
  الشهرية

    دينار2300000

  دينار50000  بنزين
  دينار80000  بنزين

ابو عبد  )19
  اهللا

دي240000
  نار

  دينار110000  بنزين

  

  دينار54000  بنزين
  دينار50000  تصليح سيارة
  دينار7000  الباقي عنده
  دينار115000  آاز عموشة

  $100 سداد دين ابو عمار

ابو  )20
  نوري

400$  

  $100  راتب ضياء

  

ابو  )21
  فارس

اخوة اخراج   1500$
  راجعين

1500$    

 طلقة 2000
  رشاش

دينار 1120000
  عراقي 

ابو  )22
  خلف 

900$  

بنزين مع آرت 
  مبايل 

دينار 40000
  عراقي 

الباقي علية 
دينا10000

  .ر سددها 

  $300  مساعدة 
 جهاز مبايل مع 
  خطوط مع آروت

200$   

  $100   طلقة بيكا500
  $100  مسدسطلقة 150

تصليح سيارة 
2006  

200$  

ابو  )23
  خلف 

1100$  

 قطعة بطانية 12
  .لنقل االخوة 

200$  

  

تعبير اخوة عن 
  طريق المهرب 

2600$    
24( 

ابو 
  خلف 

3800$  

تصليح تنكر ابو 
  احمد

350$  

: مالحظة 
م$43نطلبة

ع 
دينا10000



بد اهللا الى ابو ع
  رحلة الى سوريا

150$  

  $150  مصاريف اخوة 
  $400  بنزين

  $225  بطايق مع خطوط

  ر 
وهو يطلبنا 

من هذا $ 75
. الحساب 

وقد تصافينا 
  . بها

ابو  )25
  احمد 

دي419000
  نار 

برميل آاز ابيض 
  مع برميل بنزين

    .دينار 419000

ايجار بيت لمدة 
  شهران 

ابو  )26  دينار 330000
  اسامة 

دي375000
  نار 

  دينار 45000  مساعدة

  

  
  
  

  ) $24026: (  المبلغ الكامل  
 ) $13881: (  المصروف الكلي من بيت المال  
 ) ..$10145: (المبلغ المتبقي  


