
الميزانيه العامه من تاريخ 16\5\1426 الى تاريخ 1\1\1427 

الرصيد المرحل الى عام 1427 الى تاريخ من تاريخ $الصادر المالى الوارد المالى 
23393732098418$16\5\1426 1\1\1427 240955

هذا يعنى ان هناك رصيد قد رحل الى عام 1427 بقيمة (240955)$ يسمى رصيد اول المده 



الوارد االنبار 
رفع بتاريخ االجمالى تفاصيل رقم االيصالالتاريخ المستلم $المبلغ 

أستلمت من راوه 1426\5\ 16فراس 513513$
أستلمت من راوه 1426\5\16فراس 5000$

أستلمت من القائم 1426\5\17فراس 47297$
أستلمت من حديثة 1426\5\25فراس 40000$

 605810
قيمة البى يراد - القائم 1426\7\15فراس 15000$
قيمة سيارة حمل صونداى مع آرين صغير موديل  14261999\7\16فراس 9500$
قيمة سيارة سكانيا حاويه حمل 1426\7\16فراس 9800$
قيمة سيارة سكانيا حمل 1426\7\17فراس 11200$
قيمة سيارة نيسان دبل موديل  14262002\7\17فراس 9200$
زآاة 1426\7\18فراس 305$

قيمة بيع ترآتر زراعى 1426\7\19فراس 5000$
قيمة تويوتا دبل ماليزى  14262002\7\19فراس 7400$

قيمة بيع مولد عدد اثنين (اميكا ) - القائم 1426\7\19فراس 140000$
قيمة بيع نيسان دبل  14262002\7\20فراس 8900$

قيمة بيع ترآتر اآتروس 14262004\7\20فراس 15300$
قيمة بيع ترآتر افيكو سكس 1426\7\21فراس 17600$
قيمة بيع نيسان دبل  14262002\7\21فراس 8800$
تبرع 1426\7\23فراس 400$
غنائم حديثة 1426\7\25فراس 3833$

قيمة بيع  فولفوا - القائم 1426\7\29فراس 25000$
بلدية حديثة 1426\7\29فراس 12087$
قيمة بيع شفل فولفوا موديل 14262004\7\29فراس 60000$

قيمة بيع مولد عدد ثالثة (اميكا )1426\7\29فراس 229000$
 588325

رواتب مرآز شرطة راوه 1426\8\4فراس 19500$
قيمة آيا دبل قمارة بنكو - حديثة 1426\8\4فراس 5500$
قيمة سيارة نيسان 1999 - حديثة 1426\8\4فراس 5700$

من أبورغد - اللجنة االقتصادية 1426\8\4فراس 10000$
من أبو رغد - اللجنة االقتصادية 1426\8\8فراس 9986$

قيمة شفل صينى - حديثة 1426\8\9فراس 37500$
قيمة فورد دبل قمارة - حديثة 1426\8\11فراس 8600$
قيمة نيسان تك - هيت 1426\8\11فراس 4500$
تبرع من االستشهاديين 1426\8\12فراس 200$

قيمة جمس حديث - الرمادى 1426\8\13فراس 7000$
قيمة سيارة بيك اب تك دير  1004 - حديثة 1426\8\13فراس 7500$
قيمة مستوبيشى دبل  2004 -حديثة 1426\8\13فراس 6500$
قيمة هوندا 2004 - حديثة 1426\8\13فراس 6500$
قيمة ترآز فورآس - حديثة 1426\8\13فراس 6700$
تبرع 1426\8\13فراس 2470$
تبرع 1426\8\13فراس 284$
زآاة 1426\8\14فراس 675$

قيمة اليات عاطله - حديثة 1426\8\14فراس 25000$
قيمة سكس دايوا -حديثة 1426\8\15فراس 16500$
قيمة بيك اب جمس حديث -حديثة 1426\8\15فراس 8000$

قيمة بيك اب فورد دبل عدد اثنين - حديثة 1426\8\15فراس 15200$
تبرع 1426\8\16فراس 411$



اللجنة االقتصادية 1426\8\16فراس 32700$
مولد عدد اثنين حجم صغير - حديثة 1426\8\18فراس 2000$
اللجنة االقتصادية 1426\8\22فراس 17104$
قيمة نيسان دبل  14262002\8\22فراس 8500$
قيمة براد اآتروس موديل 14262000\8\23فراس 25000$
وارد من ابو فاطمة هيت 1426\8\24فراس 13317$

 302847
قيمة حفارة مع بلدوزر - حديثة 1426\9\5فراس 130000$
قيمة مكينات عدد 324  صينى 2طن منزلى غنائم 1426\9\10فراس 46875$
قيمة سيارة آالوبر 2002 - بغدادى 1426\9\15فراس 5000$
تبرع من ابو اصيل - حدود 1426\9\19فراس 9000$

قيمة تريله اآتروس 1426\9\20فراس 27500$
قيمة سيارة بيجو عدد 5 - رمادى 1426\9\21فراس 27000$
قيمة سيارة نيسان دبل  2002 - رمادى 1426\9\27فراس 9000$
قيمة سيارة بيجو حديث - الرمادى 1426\9\29فراس 5800$

 260175
قيمة عربانة - رمادى 1426\10\1فراس 2500$

قيمة تويوتا دبل 2003 - رمادى 1426\10\3فراس 10000$
قيمة راس تريله رينو 2002 - رمادى 1426\10\3فراس 21000$
قيمة سيارة هينو عدد اثنين - رمادى 1426\10\3فراس 11000$
قيمة سيارة مستوبيشى عدد اثنين  2002 - رمادى 1426\10\10فراس 10300$

 31497518\10\1426
االمنين حديثة 1426\10\15فراس 150$

فىء الرمادى 1426\10\19فراس 5000$
لالخ ابو سندس مؤمنة فى حديثة 1426\10\19فراس 7800$
تم استرجعها من االخوه المعتقلين فى بيجى 1426\10\21فراس 10000$
قيمة نيسان دبل 2003 - الرمادى 1426\10\23فراس 9000$
من آتائب الخسة التى بها الرئد خالد 1426\10\24فراس 4400$

قيمة مضخات ماء دويز 70 حصان - القائم 1427\10\24فراس 88200$
قيمة نيسان دبل 2002 - الرمادى 1426\10\27فراس 9000$

فىء - الرمادى 1426\10\27فراس 10600$
تبرع - الرمادى 1427\10\27فراس 9500$

 15365027\10\1426
قيمة سيارة هينو موديل 1980 - الرمادى 1426\11\4فراس 5000$
قيمة مولد (kv 50) مستعمل - القائم 1426\11\4فراس 3200$
قيمة سيارة bmw  1991 - القائم 1426\11\6فراس 3500$

قيمة مولد عدد 3 واحد 750 عاطل - القائم 1426\11\6فراس 30000$
قيمة مولد دايو (kv 280) موديل 2001 - حديثة 1426\11\6فراس 12500$
قيمة تريلة عدد 2 رينو وداف 2002 - الرطبة 1426\11\9فراس 30000$
قيمة تمر 7875 طن فىء - حديثة 1426\11\16فراس 950$
وجدت فى الكامرى البيضاء 14262001\11\16فراس 400$
ترآتر موديل 2005 ايطالى - حديثه 1426\11\16فراس 8000$
قيمة آابسه زباله موديل 2002 - حديثه 1427\11\16فراس 6500$

 10005017\11\1426
قيمة تسعة محوالت آهرباء آبيره وصغيره - الرطبه 1426\11\19فراس 48000$
من قيمة التريله الغنيمه حصة الخمس - هيت 1426\11\27فراس 2100$

قيمة تويوتا دبل 2003 - الرمادى 1426\11\2فراس 10500$
قيمة محوالت 1426\11\48000$17

 10860020\12\1426



قيمة آيبالت مختلفة االحجام 23 بكرة - الرطبة 1426\12\15فراس 46500$
قيمة آرين حرامى 5 طن - القائم 1426\12\16فراس 10000$
من وائل عن طريق ابو جهاد - راوه 1426\12\18فراس 10000$

تبرع عن طريق ابو محمد المغربى 1426\12\18فراس 816$
 6731620\12\1426

غنيمه من االمنيين - الرمادى1426\12\25فراس 12800$
قيمة بيع تريالت عدد سبعة واصل مبلغ 20000 والباقى بعد شهر -قاطع الرمادى 4 الفلوجه 1 الرطبه 14261\12\29فراس 85000$

978001\1\1427 

االجمالى 2339373$



الصادر المالى االنبار 
تاريخ رفع التقرير اجمالى المبلغ رقم االصال الجنه - القاطع - القسم التاريخ المستلم $المبلغ 

تعويض بيوت القائم والكرابله  1426\5\17فراس 337837$
الراطبه 5\17ابو عزام 20270$
مصرف مضافة المعاضيد 5\19ابو احمد نزار 2027$

امير االنبار 5\24ابو سليما ن10135$
الرمادى بيد حميد العبيدى 5\16جراح 69324$
راوه 5\22ذنون 20270$
شراء سيارتين 5\16فراس 15540$
مصرف بغداد 5\22هشام 2000$

حديثه 5\25ابو همام 40000$
آرآوك بامر من ابو سليمان 5\25ابو شهاب احمد سوبر 15000$

 532403
مصاريف القائم 7\15ابو عباس 15000$
االمنيين 7\15عزام 1500$

االعالميين 7\17ابو سعيد 10000$
مساعدة بيت حجى حماد - قصف فى المعاضيد 7\17حجى متعب 6750$
مساعدة بيت حجى حماد - قصف فى المعاضيد 7\18حجى حماد 6750$

اسلحة 7\18ابو وائل 10000$
مساعدة تضاف على مصاريف راوه 7\18ابو طيبه 200$
مساعدة ومصاريف 7\18مجموعة الغنائم 200$
ابو محمد المغربى 7\18الشرعيين 5000$
التفخيخ 7\19ابو ياسر 4200$
قيمة سيارة بطه 7\20فراس 5500$
تفخيخ 7\22ابو ياسر 5800$
مصرف 7\22ابو الحارث 65$

مجموعة راوه قيمة ثالجه 7\23ابو طيبه 200$
الغنائم حديثه 7\23ابو عبداهللا 200$
مصلريف ابو خطاب 7\25ابو طيبه 200$
عماره جماعة راوه 7\26ابو طيبه 8500$

القائم 7\26ابو العباس 20000$
االمنيين 7\29ابو عزام 6500$

اسلحه 7\30ابو وائل 10000$
الحدود - مصرف المهاجرين - 200 $7\30ابو سندس 1750$

 118315
حدود8\1ابو سندس 5000$

اللجنه الطبيه 8\1منتصر 10000$
راوه 8\1عمار8500$
القائم 8\3ابو سعد5000$

االعالميين 8\4ابو سعد 15000$
عسكرى - حديثة 8\5ابو عبد اهللا 20000$
قيمة سيارة اخذت من انصار السنه وتم ارجاع المبلغ 8\5ابو اسامة 8100$
بامر محكمة شرعيه - فرق سيارة قطاع طرق 8\5ابو جندل 2500$
اسلحه 8\8ابو وائل 9968$

الرمادى 8\8ابو احمد50000$
اسلحه 8\9ابو وائل 50000$
االمنيين 8\11بكر 2000$

التفخيخ 8\12ابو ياسر 25000$
شراء سيارتين لالعالميين 8\13فراس 7500$
حدود8\13ابو اصيل 5000$

شؤون افراد مهاجرين 8\14ابو سندس 10000$
تطوير 8\14ابو غزوان 10000$
القائم 8\14ابو عباس 30000$
الرطبه 8\15ابو عزام 20000$
راوه 8\18عمار 14500$
اللجنه االدارية 8\18فراس 10000$
شراء سياره له واخد السيارة الرينو 8\20ابو محمد5000$
شراء سياره اودى - التفخيخ 8\20ابو ياسر 4000$

االمنيين 8\21ابو عزام 10000$
مساعدة امراه 8\21ابو رغد 3000$
قيمة سيارة  8\22ابو اسامة 6300$

 346368
المعاضيد 8\22ابو احمد نزار 2000$
حديثه 8\22جماعة حديثة 4500$

جماعة تلعفر 8\23ابو احمد نزار 50000$
التسليح 8\25ابو وائل 10000$
عسكرى - حديثة 8\26ابو عبد اهللا 10000$
هيت 8\26ابو فاطمة 3317$

شراء سيارة - هيت 8\28ابو وائل 13600$
ابو اسامة 8\28ابو اسامة 10000$

 103417
جماعة الرمادى 9\3ابو احمد 50000$
القائم 9\10ابو حمد 10000$
راوه 9\10ابو حنظله 5000$
االمنيين 9\13ابو عزام 6500$
االسلحه 9\15ابو وائل 4100$
تطوير طريق 9\13ابو اسامة 5000$
االعالميين 9\12ابو سعد 3000$

الرمادى 9\19ابو احمد 33000$
 116600

حدود9\23ابو اصيل 19000$
القائم 9\23ابو رغد 40000$
اللجنه االمنيه 9\24ابو عزام 4000$

تسليح 9\24ابو وائل 16000$
حديثه 9\26ابو عبد اهللا 1000$



سيارة برنس لالداريين 9\27شراء سيارة 4800$
االعالميين 9\27ابو سعد 10000$
الشرعيين 9\27ابو سمير 5000$
مساعدة شهداء واسرى وجرحى حديثة 9\27حديثه 2000$
مصاريف اللجنه 9\27اللجنه االداريه 4500$

بيد ابو عبد الوهاب 9\30الرمادى 55580$
 161880

شراء سيارة بيك اب تويوتا - هيت 10\1ابو الحارث 7250$
تطوير 10\1ابو حمزه 9000$

شراء ريموتات 10\3ابو محمود 19500$
ابو سمير 10\4ابو سعد 5000$
حديثة 10\5ابو عبد اهللا 2323$

تسليح 10\6ابو سراقه 10000$
مصرف جماعة الغنائم - القائم 10\6القائم 10000$
حديثة 10\6ابو عبد اهللا 7500$
مساعدة االخوه فى المعتقل - اجور محامى 10\9شعبان 600$

مساعدة االخوه فى المعتقل - اجور محامى البيجى 10\13مثنى 20000$
 9117318\10\1426

االمنيين 10\18ابو عزام 8300$
امنيين الرمادى 10\18ابو عزام 5000$

ابو اسامة 10\23ابو اسامة 10000$
القائم 10\23ابو جهاد 4000$
راوه 10\23ابو عمر 400$
المعاضيد 10\23ابو احمد 300$

تسليح 10\24ابو سراقه 20000$
الرطبه 10\24ابو عبيدة 20000$
تطوير 10\24ابو حمزه 10000$
االعالميين 10\26ابو سعد 1200$

الرمادى 10\27ابو ضياء 30000$
الرمادى 10\20ابو عبد الوهاب 20100$

 12930027\10\1426
منها ارسلت بيد ابو حمزه - 300 القائم 11\2ابو جهاد 23000$
ارسلت بيد ابو حمزه الى ابو عمر 11\2ابو عمر 1000$

ابو اسامة 11\6ابو اسامة 20000$
االعالميين 11\6ابو سعد 5000$
تسديد دين قديم 11\9ابو الحارث 3800$

حصة الجيش االسالمى من البيجوات - الرطبه 11\9ابو عبيده 11260$
شراء سيارة الى ابو عدنان الرمادى 11\13ابو ضياء 6000$
االمنيين 11\16ابو عزام 4500$

شراء سيارة مع بيت شعر عدد 2 مع مواد منزليه 11\16ابو عائشه 12867$
 8742717\11\1426 

تسديد سيارة ابو مهند هشام 11\19هشام 5000$
منها 100 اخوه - 135 جريح - حديثة 11\19ابو عبد اهللا 5235$

شراء سياره عدد 2 نيسان 1 تايوتا بامر ابو اسامة 11\19الرطبه 23700$
ابو احمد 11\23ابو احمد 30000$
الرمادى 11\23ابو ضياء 20000$
شراء آيا بيك اب مع سوناتا - الغربيه 11\24ابو هشام 9350$

الرمادى 11\29ابو ضياء 40000$
هيت - حديثة 11\29ابو حسن 20000$
ابو اسامة 11\29ابو اسامة 20000$
الغربية 11\29ابو هشام 30000$
مصرف 11\29اللجنه االداريه 5700$

بيد ابو سراقه من ابو اسامة - تسليح 11\19ابو سراقه 48000$
مصاريف و قيمة شراء سيارة دبل 11\29ابو عبيده 18350$

 2753352\12\1426
ابو اسامة 12\4ابو اسامة 50000$
ابو اسامة 12\15ابو اسامة 20000$
حدود12\15ابو خطاب 5000$

تسليح 12\18ابو سراقه 30000$
10500020\12\1426

ابو اسامة 12\25ابو اسامة 10000$
شراء سيارة البو صفاء الشرعى 12\25الشرعيين 6200$
الرطبه 12\29ابو نور 5000$

الرمادى  1427\1\1ابو ضياء 10000$
312001\1\1427

االجمالى 2098418$
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