
التاريخالسبببحضورالمستلمالمسلم العملةالمبلغت
3/1/2009طلب منها من قبل الغزالني من قبل المال طهصبريام انورابو خالدألف1500000
3/1/2009مصاريف زيارةصبريام انورابو خالدألف250000
و سرمدابو خالد3100$ 3/2/2009الى عصام نعيمي عن اتعاب وهب محمد يونس وهببعلم صبريا
و سرمدابو خالد4400$ 3/2/2009الى عصام نعيمي عن افراج خضر محمد صالح عليبعلم صبريا
و سرمدابو خالد5200$ ية عمار اسماعيل الى احمد غريببعلم صبريا 3/2/2009عن بيان مطلو
و سرمدابو خالد6100$ 3/2/2009الى استاذ سالم عن نجم عطااهللا محسن تفريق اوراقبعلم صبريا
و سرمدابو خالد7900$ راهيم خليل وقيدهم الجنائيبعلم صبريا ية كل من محمد حقي +علي ذياب+علي ا 3/2/2009الى احمد غريب عن بيان مطلو
تدائية و القضائيةصبريبشاابو خالد8300$ 3/2/2009تدوين اقوال  خالد محمد سعي مصري اال
تدائية و القضائيةصبريبشارابو خالد9300$ 3/2/2009تدوين اقوال عبدالجباراسماعيل جاسم اال

شصبريابو خالدألف10150000 3/2/2009زيارة درويش ابراهيم درو
3/2/2009عن زيارة علي هادي اسماعيل عن شهرين الى والدهصبريابو خالدألف11150000
و سرمدابو خالدألف1250000 3/2/2009نثريةا
مة غزوان محمد الياس حسينسوسنابو خالد13100$ 3/2/2009مق
مة فيصل محمد الياس حسينسوسنابو خالد14100$ 3/2/2009مق
ي اسماعيلسوسنابو خالد15100$ مة علي ها 3/2/2009مق
مة محمد عبد هلوشسوسنابو خالد16100$ 3/2/2009مق
ي هلوشسوسنابو خالد17100$ مة اكرم حما 3/2/2009مق
مة موفق احمد عليسوسنابو خالد18100$ 3/2/2009مق
مة عمار محمد عليسوسنابو خالد19100$ 3/2/2009مق
راهيم عبداهللا خالدسوسنابو خالد20100$ مة اسماعيل ا 3/2/2009مق
مة احمد عبدالرحمن هورجسوسنابو خالد21100$ 3/2/2009مق
3/3/2009ايجار شهرين مقدمةبعلم صبريعباسابو خالدألف22400000
و سرمدساميابو خالد23100$ مة نزار يوسف عبدالرحمنا 3/3/2009مق
و سرمدساميابو خالد24100$ مة يقظان محمود يونسا 3/3/2009مق
و سرمدساميابو خالد25100$ مة يشار مصطفى بكر كلشا 3/3/2009مق
و سرمدساميابو خالد26100$ مة احمد كرموش عبدالرحمنا 3/3/2009مق
و سرمدساميابو خالد27100$ مة عبدالستار محمد ظاهر مصطفىا 3/3/2009مق
و سرمدساميابو خالد28100$ مة واثق طاهر خلةا 3/3/2009مق
و سرمدساميابو خالد29400$ 3/3/2009افراج علي ذيابا
و سرمدساميابو خالد30400$ راهيم خليلا 3/3/2009افراج علي ا
و سرمدساميابو خالد313200$ 3/3/2009افراج محمد حقي احمد عبداللطيفا
3/4/2009كفالة عن زوجين + 3اطفالبعلم صبريحواسابو خالدألف32225000
3/4/2009نثريةبعلم صبريحواسابو خالدألف3350000
لغبعلم صبرياسامةابو خالد34400$ راهيم عبدالسالم في حال عدم االفراج يرجع الم ما عن افراج ا 3/4/2009مق
ية من والدصبريعصامابو خالد35500$ 3/4/2009ه
رابو خالد36200$ ة محكمة تلعفر لتدوين اقوال وال المجنى عليه في قضية خالد اسماعيل حمزةبعلم صبريصا 3/5/2009عن انا
رابو خالد37200$ مة عامر فتاح مع تفريق اوراقه لالحالة لجنة العفوبعلم صبريصا 3/5/2009مق
رابو خالد38600$ 3/5/2009عن 400 $ افراج مظفر محمد سليم + 200$ لجنة العفوبعلم صبريصا
و سرمدابو خالد39200$ 3/5/2009عن مقدمة حسام سعيد حسين علي + غسان علي سليمان حسين ل  حسن الزهيريصبريا
3/5/2009الى العقيد احمدمن اجل مثنىبعلم صبريعصامابو خالد40200$
و سرمدابو خالد41200$ ب كامل ل ساميبعلم صبريا 3/5/2009عن مقدمة كل من وئام غايب كامل و علي غا
3/5/2009عن اشغال حازم ساعد افراجصبريابو خالد423000$
3/5/2009شراء 5 كارتات فئة 20 $ للداخلبعلم صبريعباسابو خالد43100$
و وئامابو خالد44300$ نيه وئام وعليا 3/7/2009اتعاب ا
و وئامابو خالدألف4590000 نيه وئام وعليا 3/7/2009اتعاب ا
و وئامابو خالدألف4650000 3/7/2009نثريةا
3/7/2009نثريةهشامابو خالدألف4750000
3/7/2009نثريةعباسابو خالدألف4850000
3/7/2009نثريةفاروقابو خالدألف4950000
و سرمدابو خالد50700$ اد عبدالواحد مصطفى 600 $ + 100 $ لتمشية اوراق انور جهابعلم صبريا 3/7/2009عن افراج ا
عة المبلغ بعد خروج حمو انشاء اهللاصبريحواسابو خالد51500$ 3/7/2009عن افراج عبدالرحمن يوسف فاضل ومتا
3/7/2009طبابة عائلة حواسصبريحواسابو خالدألف5255000
3/7/2009شراء رصيد فئة 20 $بعلم صبرينشوانابو خالدألف5325000
3/8/2009الى الداخل عن 139 معتقل لكل واحد 25000بعلم صبريعباسابو خالدمليون543475000
3/8/2009تعويض قديم مصاريفبعلم صبريهشامابو خالدألف5555000
و سماحابو خالدألف5650000 3/8/2009نثريةا
و خالدابو خالدألف5725000 3/8/2009نثريةا
يف خروج من المعتقلصبريسعدون ملكوابو خالد58850$ 3/8/2009مصا
راهيمصبريسعدون ملكوابو خالد59400$ 3/8/2009اتالف تحفظ عبدالستار محمد ا
3/8/2009مفقودات من السيارةصبريسعدون ملكوابو خالد60250$
3/8/2009عن خروج سيارة من الحجزصبريسعدون ملكوابو خالد61150$
و االستخباراتصبريسعدون ملكوابو خالد62100$ و سجا ا 3/8/2009الى ا
3/8/2009كمصاريف خروج + نثريةصبريسعدون ملكوابو خالد63100$
3/8/2009عن اشغال باسم محمد حسنصبريعامر جبوريابو خالد64500$
و رحمةابو خالد651100$ وشبعلم صبريا 3/8/2009عن مصاريف با
ة عباسصبرياحمدابو خالد662000$ 3/8/2009مصاريف طبا
3/8/2009مصاريف انور غانمصبريسوسنابو خالد67100$
و عليابو خالد681700$ 3/8/2009عن مصاريف عمل عمارصبريا
و سماحابو خالدألف69300000 3/10/2009الى كل من رافع احمد و فراس فاضل هورج و حمد هالل ( مال صمد)صبريا
و سرمدابو خالد70400$ 3/10/2009عن افراج رافع احمد كركري الى زينبصبريا
و سماحابو خالد71100$ 3/10/2009عن دعوى اخرى لبشير حنش الى صالحصبريا
و سماحابو خالد72100$ 3/10/2009عن دعوى اخرى لعما اسماعلي اسماعيل الى صالحصبريا
ر عبدالكريم محمد حفدي من تلعفر الى الموصلصبريعباسابو خالد73300$ 3/10/2009عن تحويل عبدالقا
و سماحابو خالد74100$ مة عبدالباري عبداللطيف شيخو الى حسين الجبوريصبريا 3/10/2009مق
و سماحابو خالد75100$ مة جاسم محمد عمر الى حسين جبوريصبريا 3/10/2009مق
و سماحابو خالد76100$ مة حسين محمد نجيب الى حسين جبوريصبريا 3/10/2009مق
و سماحابو خالدألف7730000 3/10/2009شراء بنطلون و قميصصبريا
و سرمدابو خالدألف7835000 ايلبعلم صبريا 3/11/2009شراء جهاز مو
و خالصابو خالدألف7975000 3/11/2009مصاريف نقلصبريا
3/11/2009عن دعوة افراج موفق غالب سعيدعصامصبري80100$
اخلعباسابو خالدالف8123000 والر لل 3/10/2009عن فارق مصاريف صرف ال
3/12/2009سراويل عدد 25 الى الداخلبعلم صبريابو خالدألف82105000
جار محلبعلم صبريابو خالدألف8383000 3/12/2009ا
و سرمدابو خالدألف8450000 3/12/2009نثرية قسط ثانيا
3/12/2009رصيد فئة 20$ عدد5 للداخلعباسابو خالد85100$
3/14/2009الى الغزالنيصبريابو خالد86600$
3/14/2009خاولي عدد25 الى الداخلصبريابو خالدألف8732000
3/14/2009نثريةصبريابو خالدألف8850000
3/14/2009الى اهل فراس نظرلي لنقله من تلعفر الى الموصلصبريابو خالد89300$
ايل الى الغزالنيصبريابو خالدألف9035000 3/14/2009شراء مو
رابو خالد91600$ 3/15/2009عن افراج كاظم قدو عن دعوتين الى علي احسانصا
و سرمدابو خالد92100$ 3/16/2009الى م / سمير عن مقدمة عزت محمد نوريبعلم صبريا



و سرمدابو خالد93600$ 3/16/2009الى م/ زينب عن افراج رافع احمد عن دعوتينبعلم صبريا
مةبعلم صبرينشوانابو خالد94200$ س محمد يونس مق 3/16/2009عن فا
3/16/2009مصاريف دعوة موفق محمد امينبعلم صبرينشوانابو خالد95200$
3/16/2009عن ترتيب اوراق صدام حسن مصطفىصبريابو خالد96300$
3/16/2009سيم كارت + 5 $ رصيد الى الغزالنيصبريابو خالدألف9720000
3/16/2009الى اهل حسن صباح زيارةصبريابو خالدألف9830000
3/16/2009افراج               من مصاريف قديمة كان عند نشوانحمد هاللنشوانألف99150000

3/16/2009افراج               من مصاريف قديمة كان عند نشوانمهند خليلنشوانألف100130000
3/17/2009تاجير محل لثالث شهوربعلم صبريملكوابو خالدألف101300000
ل الى الغزالني ليد اكرم كتوك وعلي زهيرصبريابو خالدألف10245000 ا 3/17/2009شراء مو
3/17/2009قلم صوفتابو خالدألف1032000
3/17/2009ميموري فالشابو خالدألف1046000
و رافعابو خالد105800$ 3/17/2009عن افراج رافع احمد عن دعوتيينصبريا
3/17/2009مصاريف حازم ساعدصبريابو خالد106400$
3/17/2009مصاريف حازم ساعدصبريابو خالدألف107375000
3/16/2009عن افراج جاسم محمد يونس ملكومن بوكاصبريابو خالدألف108100000
3/16/2009الى شغلة موفق قرباشصبريابو خالدألف10925000
3/16/2009افراج مروان يونس خضرمعتصمابو خالدألف110100000
ر علي لنقله من تلعفر الى الموصلصبريحواسابو خالدألف111500000 3/18/2009الى صباح عبدالقا
3/18/2009الى جدعان بشير حنش عن افراجصبريحواسابو خالد112700$
3/18/2009مصاريف صبغ المحلصبريملكوابو خالدألف113100000
مة مثنى محمد جميلصبريعماابو خالد114100$ 3/18/2009مق
3/18/2009مصاريف عمل حقي احمدصبريساميابو خالدألف115590000
3/19/2009فالش ميموري عدد 2ابو خالدألف11626000
و سرمدابو خالد117400$ ية كل من وئام و علي غائب كاملا 3/19/2009عن بيان مطلو
3/19/2009الى شغل محمد يوسف خضر المتيويتيصبري1181000$
و رحيم وجماعته كمقدمةصبري1191500$ 3/19/2009الى شغل ا
و خالدابو خالدألف12020000 ايلا 3/21/2009شراء مو
3/22/2009تسديد دينراغبابو خالد1212500$
3/22/2009الى حسين محمد احمد عرب الى حسين جبوريصبريحسين عربابو خالد122400$
3/22/2009نثريةصبريابو خالدألف12325000
3/22/2009نثريةحواسابو خالدألف12425000
3/22/2009طبابة والدةبعلم صبريحواسابو خالدألف12540000
3/22/2009مصاريف المحل من صبغ وترتيباتصبريملكوابو خالدألف126117500
3/23/2009عن افراج خمسة اشخاصصبرينشوانابو خالد1271500$
3/23/2009رصيد فئة 20$ عدد5 للداخلعباسابو خالد128100$
3/23/2009رصيد فئة 20$ عدد1 للداخلعباسابو خالدألف12925000
3/23/2009الى عائلة بسام عبدالرحمن خويرت لنقله من تلعفرصبريمحمد نورابو خالد130200$
و سرمدابو خالد131200$ 3/23/2009عن افراج حمزة حمانصبريا
و سرمدابو خالد132400$ 3/23/2009عن افراج وئام وعلي غائبصبريا
و سرمدابو خالدألف133200000 3/23/2009الى وئام وعلي غائب 100000 افراجلكل واحدصبريا
و سرمدابو خالدألف13450000 يم شهود حقي احمد عبداللطيفصبريا 3/23/2009عن تق
عن انابة محكمة في قضصبريسوسنابو خالد135400$ $ 50 عن تنازل المدعين بالحق الشخصي عن غانم قلي عن خضر عبدالمجيد و200 $ $ 150 3/23/2009عن
3/23/2009دين الى احمدصبريابو خالد1362500$
3/23/2009واجهة محل من المنيومملكوصبري137500$
و خالد138100$ ن جام يلكوا حل  ف ال صا لة  3/24/2009ك
و خالدألف1395000 ن جام يلكوا حل  ف ال صا لة  3/24/2009ك
و خالدألف14050000 نا ظيا غ ال ف ل 3/24/2009صا
و خالد141300$ دا و  خاصا ي عن وآالة ثالث ا 3/24/2009الى عصام 
و خالدألف14225000 دا و  ةا 3/24/2009ث
و خالد143200$ ةيحواسا وآا اول  ي في  و د  ح م  ح دال د ع ة او ا 3/24/2009الى 
و خالدألف14450000 و خالصا فيا 3/24/2009صا
و خالد145500$ دياا م اح اه اس ا 3/25/2009ع
ي146300$ دص و  تا د الى ال اف  اج  3/26/2009اف
ي147600$ دص و  ها اع ة طه وج طلو 3/26/2009عدم 
ي148100$ دص و  اا ا وا اف ذها اج  ف اف 3/26/2009صا
و خالد149200$ احا و  يا نلم ص ل ح ن ج اج ح ن عن اف اذ ح 3/26/2009الى ا
و خالد15050$ يا و نيعا ج د ا ح وفق  ف  3/26/2009صا
و خالد151100$ دخدوشا بح ات  ان عن دعوة اث 3/26/2009الى علي اح
و خالد1521492$ حلا ة ال ن اجه د د 3/28/2009د
و خالد153385$ حلا صدة الى ال 3/28/2009ا
و خالد154300$ ةا ا اديا د ح ه ي و و صفاء آ د طاه ح هل  ة  3/28/2009قد
و خالد15550$ ةا ا انا ل لق ف ع 3/28/2009صا
و خالد156100$ دا و  يا ا ف الى  و قوب  ام  ة ح 3/28/2009قد
و خالد157400$ دا و  با د الى  اف  3/28/2009عن 
يألف15850000 فلكوص ل د صالح الى  ح اب صفوك  3/28/2009عن آ
يألف15950000 ةلكوص اح ة الج ل د ال دالقاد  اد ع ة اهل  ا 3/28/2009عن 
و خالدألف160100000 دا و  اجا ون اف ل ذ اع ا ا 3/28/2009الى ع
و خالدألف16150000 ويا اد خض عل اج ع 3/23/2009عن اف
و خالدألف162100000 قليا ة  اس ج اظم ع اج  3/23/2009عن اف
و خالدألف16350000 نا د علي ح ح الم  اج  3/23/2009عن اف
و خالدألف1642500 حلا 3/29/2009اء اقفال الى ال
و خالدألف165100000 يصاا حاتلم ص س ف و د طاه  ح د  3/29/2009الى اح
و خالد166350$ دا و  ل الحقاا فا عل ال 3/29/2009الى خ
و خالدألف16750000 دا و  ةا 3/29/2009ث
و خالدألف16850000 وقا ةفا 3/29/2009ث
و خالدألف16950000 ادا ةع 3/29/2009ث
و خالد170800$ يا و خويعا ج د  ح خو  س  و اج  3/29/2009عن اف
و خالدألف171100000 يصاا يلم ص ج د ج د طاه اح ح م  اج جا 3/29/2009اف
ون1723800000 ل و خالد  احا و  قلا ة 38  ا ف  3/29/2009صا

مجموع المصروف من فئة الدوالر46377$
مجموع المصروف من فئةالدينارمليون13748000

ة الى الدوال اق لة ال ل ال حو د  و

11700$

المجموع المصروف الكلي58077$
مجموع الوارد الكلي63781$

مدور الى الشهر الرابع5704$


