
الوارد االنبار 
االجمالى السنوى رفع بتاريخ االجمالى تفاصيل رقم االيصالالتاريخ المستلم $المبلغ 

رصيد اول المده مرحل من عام 1426 240955$
قيمة بوارى واصل 10000 من ابو وائل قبل هذا التاريخ -القاطع الغربى 1\2فراس 23300$
قيمة بيع جمس الى جماعة الكرمه1\2فراس 7000$
قيمة بيع راس تريله - القاطع الغربى 1\3فراس 10000$

 2812559\1\1427
قيمة تبريد مرآزى عدد واحدة - االوسط 1\13فراس 7500$
قيمة سيارة دبل صينى  2005 - الرطبه 1\15فراس 8500$
قيمة تريله آالب - القاطع االوسط 1\22فراس 22500$
تبرع عن طريق ابو ضياء 1\20فراس 59000$

وجدت فى سيارة رافضى - قاطع الرطبه 1\11فراس 179600$
 27710024\1\1427

تبرع عن طريق ابو عزام 1\11ابو اسامة 30000$
قيمة بجامات غنيمة 1\12فراس 2400$
تبرع عن طريق ابو عبير - 47000 يورو -1\27فراس 55460$
فىء قاطع 3 1\29فراس 7500$
قيمة سيارة مان شاصى فقط 1\30فراس 8000$
قيمة سيارة دبل 12001\30فراس 8000$
من ابو حكيم ارجعت الى الخزينة 1\27فراس 25000$

 1363604\2\1427
قيمة سيارة نيسان دبل 2003 -ق 22\10فراس 8500$
فىء مبلغ نقدى ق - 2 2\12فراس 9176$
فىءمبلغ نقدى ق- 2 2\12فراس 107$

تنكرمان ق- 2 2\12فراس 9000$
قيمة شفل آاوسكى 1985 ق- 22\12فراس 30000$
قيمة بهبهان عدد اثنين ق -2 2\14فراس 10000$
فىء مبلغ نقدى  ق - 5 2\15فراس 7700$
قيمة مارسيدس 1998 ق- 2 2\15فراس 8000$
تبرع عن طريق ابو حسين ق- 22\19فراس 9600$
قيمة سيارة بهبهان ق - 22\19فراس 10000$
قيمة بيك اب 2005 صينى ق - 2 2\21فراس 7500$

قيمة آيبالت آهرباء عدد 85 بكره ق - 2 2\21فراس 537646$
 64722921\2\1427

مبلغ نقدى اخذمن وائل عن طريق ابو جهاد - راوه 2\22فراس 8800$
مبلغ نقدى اخذمن وائل عن طريق ابو جهاد - راوه 2\22فراس 10000$

ماورد الى الخزينة عن قيمة بيع معدات من - ق -24\22فراس 103100$
تبرع عن طريق عبير 2\22فراس 3500$
تبرع عن طريق عبير 2\23فراس 15000$
تبرع عن طريق عبير 2\23فراس 11200$

مبلغ نقدى فىء - ق - 22\25فراس 75$
 15167529\2\1427

وردة من ق-1 عن طريق ابو اسامة وارسلت الينا لحقا 2\11ابو اسامة 15000$
من الخزينه العامة عن طريق عبير 3\1فراس 4000$
من الخزينه العامة عن طريق عبير 3\2فراس 14000$
قيمة حفاره هيتاشى - ق -32\3فراس 45000$
قيمة معمل بسكت مستعمل قديم -ق-32\3فراس 10000$
قيمة بيع حاويه عدد 2 تحتوى على سقف ثانوى -ق-32\3فراس 20000$
قيمة الندآروزر عدد2 -ق- 32\3فراس 25200$
قيمة تريله لورى قديم 1980  - ق -32\8فراس 20000$
وحدة الدرسات 3\9فراس 6400$

 1596009\3\1427
تبرع عن طريق فراس 3\12فراس 20000$
وحدة الدرسات 3\16فراس 6100$
قيمة اعمدة آهرباء عدد  31332\17فراس 72000$

 9810017\3\1427
قيمة بيع 75 طن سماد زراعى -ق 32\18فراس 13459$
قيمة بيع 1909 تنكة دهن طعام ق- 32\22فراس 10318$
قيمة بيع 220 عامود آهرباء -ق- 31\22فراس 11891$
قيمة بيع 121 عمود آهرباء - ق- 32\23فراس 6540$
قيمة بيع 56 ثالجة 14 قدم مصرى 3\23فراس 9459$
قيمة بيع سيارة افلون من اللجنه االداريه 3\23فراس 11200$
قيمة بيع سيارة افلون -ق-32\23فراس 11000$

 7386726\3\1427
قسم الغنائم والمبيعات 3\29فراس110809$

 1108091\4\1427
ماورد من قسم الغنائم والمبيعات 4\2فراس43600$
تبرع 4\2فراس1700$

 453007\4\1427
تبرع عن طريق ابو سندس 4\8فراس 2500$
تبرع عن طريق ابو عبد الوهاب 4\13فراس 1000$
مبلغ خاص آان لدى ابو اسامة 4\13فراس 3500$
ماورد من قسم الغنائم والمبيعات 4\13فراس 63700$
قيمة بيع مرسيدس موديل 92 من اللجنة االدارية 4\14فراس 8500$

 7920014\4\1427 
وحدت الدرسات االقتصادية - القاطع الثانى 4\15فراس 11000$
من الخزينة العامة - عبير 4\16فراس 110000$
قسم الغنائم والمبيعات 4\20فراس 25757$

 14675721\4\1427

االجمالى 2207252$



الصادر المالى االنبار 
تاريخ رفع التقرير اجمالى المبلغ رقم االصال الجنه - القاطع - القسم التاريخ المستلم $المبلغ 
الفلوجه  1427\1\2ابو حكيم 5000$
الغربيه 1\2ابو جهاد 10300$
شراء سيارة تويوتا 2002 من جماعة الكرمة 1\2حدود17000$
قيمة سيارة تويوتا دبل 12001\3ابو اسامة 12300$
قيمة آيا بيك اب 2001 - الغربيه 1\3عزام 5000$
دفع فرق مصاريف بناء 1\4احمد حديد 7500$
تسديد ديون قيمة سيارة قديم - الغربية 1\7عزام 5000$

 621009\1\1427 
منها 2500 بيد ابو حسن بتاريخ 21\1- االوسط 1\12ابو عوف 6000$
الرمادى 1\20ابو عبد الوهاب 69000$
منها 2600 تسديد دين قديم القائم بتاريخ 20\1-الغربيه 1\21ابو جهاد 12600$
منها 500 لشراء سيارة - االمنيين 1\21عزام 10000$
شراء سيارة آامرى - قسم الحرآة والصيانة 1\21ابو حسن 6500$
شراء سيارة دايو- قسم الحرآة والصيانة 1\21ابو حسن 4800$

 10890024\1\1427 
بيد ابو اسامة - غنيمة من الرطبه 1\11ابو اسامة 179600$
بيد ابو اسامة - تبرع المصدر 1\11ابو اسامة 30000$
 شراء سيارة تايوتا حديثه - وحدت الدرسات 1\25ابو رغد 10000$
ابو حكيم 1\27ابو حكيم 2500$
القاطع الثالث 1\29ابو حسن 30000$
شراء سيارة آيا بيك اب - البريد 1\29ابو سيف 5700$
شراء سيارة آيا بيك اب -ابو عبير 1\30عبير 9000$
مساعدات قسم شؤون االفراد 1\30ابو عبد اهللا 56060$
ابو سندس 10000$
القاطع الثالث 1\12ابو عبد اهللا 2400$

 3352604\1\1427
شراء سيارة - البريد 2\5اللجنه االداريه 3900$
القاطع االول 2\6ابو عبد اهللا 16500$
 اجهزه االآترونيه 2\13اللجنه االداريه 4800$
القاطع الثانى 2\15ابو ابراهيم 48782$
القاطع الخامس2\15ابو عبيده 7700$
شراء سيارة مرسيدس موديل 21992\17اللجنه االداريه 9300$
اللجنه الشرعيه 2\17ابو عيفان 1000$
البريد 2\18ابو ياسر 3000$
القاطع الثالث 2\19ابو حسن 9600$
القاطع االول 2\19ابو عبد اهللا 50000$
بيد ابو عبداهللا لشراء سالح - القاطع االول 2\19ابو ياسر 50000$
شراء سيارة بى ام دبليو 1991 - القاطع الثانى 2\19القاطع الثانى 5600$

 21018221\2\1427 
القاطع الثانى 2\22ابو ضياء 3500$
القاطع الرابع 2\22ابو جهاد 96900$
من ابو عبيده - البصره2\23ابو حفص البصراوى 15000$
من ابو عبيده - القاطع الثانى 2\23ابو ضياء 11200$
شراء آيا سيفيا 2\25اللجنه االداريه 3200$
 البريد 2\27ابو عبداهللا 2000$

بامر عبير - الخزينة العامة 2\28ابو نور 240000$
القاطع الثالث 2\28اللجنه الطبية 2000$
الحدود2\28ابو سندس 25000$
القاطع الثانى 2\29ابو ابراهيم 20000$
شراء اجهزه االآترونيه 2\28اللجنه االداريه 1000$
القاطع الثالث 2\29ابو حسين 20000$
آتيبة االسناد 2\11ابو صهيب 10050$

 44985029\2\1427 
فرق سيارة 3\1عزام 800$
االعالميين 3\1ابو سعد4000$
القاطع الثانى 3\2ابو عبد الوهاب 52000$
القسم الطبى 3\3ابو مصطفى 25000$
القاطع الثالث 3\5ابو حسين 20000$
تطوير 3\5ابو حمزه 10000$
المغربى 3\5المغربى 800$

شؤون االسرى 3\6ابو مصطفى 22000$
تسليح 3\6ابو ياسر 50000$
القاطع االول 3\8ابو عبد اهللا فرام 36800$
مساعدة المقاتلين المتفرغين - القاطع الثانى 3\9ابو عبد الوهاب 46300$

 2677009\3\1427 
دفع ديه البو عبد القادر 3\10ابو عبد الوهاب 6400$
القسم الطبى 3\11ابو مصطفى 10000$
مساعدات شؤون االفراد - البريد 3\14ابو عبد اهللا 1050$
القاطع الثانى 3\16ابو عبد الوهاب 42000$
شؤون االسرى 3\16ابو مصطفى 7000$
شراء زوارق مع محرآات عدد 36\16فراس 12864$
شراء سيارات - قسم الحرآة والصيانه 3\16ابو حسن 26700$
التسليح 3\16ابو ياسر 5000$
حصة مجلس شورى المجاهدين 3\17فراس 15206$

 12622017\3\1427 
البصره 3\18ابو حفص 7000$



مساعدات شؤون االفراد - البريد 3\21ابو عبد اهللا 243$
قسم البريد 3\22ابو عبد اهللا 2000$
القاطع الثانى 3\23ابو عبد الوهاب 14000$
شراء تنكى تريله - الحدود رقم 31\23ابو سندس 3300$
قسم الحرآة والصيانه 3\14ابو حسن 7700$
مصاريف 3\24فراس 2000$
شراء جهاز تبريد لمكان العمل 3\25المغربى 500$

 3674326\3\1427 
تطوير 3\28ابو حمزه 20000$
القاطع الرابع 3\28ابو حسين 20000$
قسم الحرآة 3\28ابو حسن 8000$
القاطع الثانى 3\29ابو عبد الوهاب 20000$
االعالميين 3\30فالح 1200$
التسليح 3\3ابو ياسر 2000$
القسم الطبى 3\30ابو مصطفى 2500$
شراء اجهزه االآترونيه 4\1فراس 1350$

 750501\4\1427 
الجنه االعالمية 4\2فالح 1000$
القاطع الثانى 4\2ابو عبد الوهاب 43848$
اللجنه االدارية 4\2فراس 3000$
التسليح 4\4ابو ياسر 30000$
قسم الحرآه والصيانة 4\4ابو حسن 8100$

 859487\4\1427 
اللجنه االعالميه 4\8فالح 1000$
قسم الحدود رقم 41\8ابو سندس 2500$
القسم الطبى - شؤون االسرى 4\8ابو مصطفى 4900$
شؤون االسرى 4\8ابو مصطفى 4600$
قسم البريد 4\9ابو عبد اهللا 2050$
ديوان الجند - القسم الطبى 4\9ابو مصطفى 523$
الى ابو ياسر االعالمى 4\11عبير 2000$
اللجنه االدارية4\12فراس 1000$
القاطع الثانى 4\12ابو عبد الوهاب 22800$
القاطع الرابع 4\14ليث 15000$
القاطع الثالث 4\14ابو امنه 11350$
قسم الحرآه والصيانه 4\14ابو حسن 7000$

 7472314\4\1427 
القاطع الثالث 4\17ابو امنه 10000$
قسم الحدود - رقم 41\17ابو سندس 10000$
قسم التسليح 4\17ابو ياسر 30000$
تسديد زياد السند - القاطع الخامس 4\18ابو نور 10000$
القاطع الثالث 4\18ابو سفيان 3445$
مساعدات ديوان الجند - آتيبة االهوال 4\18ابو سفيان 8950$
القسم الطبى - شؤون االسرى 4\18ابو مصطفى 300$
قسم الحدود - رقم 42\18ابو مسلم 1000$
ديوان الجند - قسم البريد 4\18ابو عبد اهللا 463$
قسم البريد 4\18ابو عبد اهللا 1000$
القاطع الرابع 4\19ليث 10000$
القاطع الرابع 4\20ابو جهاد 1000$
االمنيين 4\20ابو عزام 500$
امير عسكرى - القاطع الثالث 4\20ابو على 300$

القاطع االول 4\21ابو عبد اهللا 20000$
القاطع الثانى 4\21ابو عبد الوهاب 22100$
اللجنه االدارية 4\21فراس 500$

 12955821\4\1427 
االجمالى 1962234$



الخزينه الجنوب 1 القاطع السادس القاطع الخامس القاطع الرابع القاطع الثانى القاطع االول 
المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ 
50002\1\1427 6900020\1600012\1103002\1770015\21500023\2240000
250027\1560019\23000029\150003\17700700018\3240000

5606030\14878215\2240012\150007\122000
165006\2350022\2960019\21260021\1
5000019\21120023\2200028\29690022\2
5000019\22000029\22000029\22000028\3
368008\3520002\3200005\31500014\4
2000021\4463009\31135014\41000019\4
236860640010\31000017\4100020\4

4200016\3344518\4175800
1400023\3895018\4
2000029\330020\4
438482\4124045
2280012\4
2210021\4
427530



االسررى الطبى الحرآه اللجنه االداريه  مجلس الشورى
التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ 
28\21520617\3123003\1650021\1250003\3220006\3

1520617960011\1480021\11000011\3700016\3
3000011\12670016\3250030\346008\4
75004\1770014\349008\430004\5

1000025\1800028\35239\436600
900030\181004\430018\4
480013\2700014\443223
930017\268800
320025\2
100028\2

1286416\3
8005\3
200024\3
50025\3
13501\4
30002\4
100012\4

1000018\4
50021\4

298714



حدود امنى الشرعى االسناد اعالمى العسكرى البريد 
التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ التاريخ المبلغ 
570029\1100005\340001\31005011\2100017\21000021\1170002\1
39005\2500006\3120030\31005010008001\310000
300018\2500016\310002\450020\42500028\2
200027\220003\310008\411300330023\3
105014\32000028\3200011\425008\4
24321\3300004\492001000017\4
200022\33000017\4100018\4
20509\414700068800
46318\4
100018\4

21406



الميزانيه من تاريخ 1\1\1427 الى 21\4\1427 

نقديه فى الخزينه الى من $الصادر المالى الوارد المالى 
22072521962234$1\1\1427 27\9\1427 245018

من المفترض ان يكون قد سلم هذا المبلغ الى االخ عماد  ( التوجد لدى معلومات )
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