
الجهة  المبلغ الكلي التاريخ
المسؤولة 

عن 
 الغنيمة

الصافي المتبقي في  الخمس منها نوع الغنيمةالقاطع
 بيت المال 

المال

    عراقي  دوالر  عراقي  دوالر      عراقي  دوالر  
محمد بن     2600 1428محرم13

مسلمة
سلب   ك ج

  رافضي
520    2080      

      1620    405  مفادات ك ج ابو عبيدة    2025 1428محرم13
      32440    8110  مفادات ك ج ابو عبيدة    40550 1428محرم13
      3920    980  سيارة غنائم ك ج ابو عبيدة    4900 1428محرم13
محمد بن     5000 1428محرم13

  مسلمة
سيارات  ك ج

  غنائم
1000    4000      

محمد بن     2500 1428محرم13
  مسلمة

      2000    500  سيارة غنائم ك ج

حذيفة بن     20500 1428محرم13
  اليمان

      16400    4100سيارة لوري  ك ج

معاذ بن     5000 1428محرم13
  جبل

      4000    1000  سيارة سني ك ج

معاذ بن     5000 1428محرم13
  جبل

مواد  ك ج
  احتياطية

1000    4000      

اسامة بن     4500 1428محرم13
  زيد

سيارة  ك ج
  رافضي

900    3600      

 اسامة بن    200 1428محرم13
  زيد

      160     40  جبس ك ج

اسامة بن     3200 1428محرم13
  زيد

      2560    640  خزانات ك ج

اسامة بن     2800 1428محرم13
  زيد

مواد  ك ج
  احتياطية

760    2040      

                                 
حذيفة     1600 1428محرم13

ابن 
  اليمان

      1280    320  مالبس  ك ج

      80100    20258         100375   المجموع
  
  
  
  
لم $258عشرون الف دوالر فقط وبقي بذمتهم )$20000(المبلغ المرفع لنا هو*

  ترفع مع الخمس 
  ثمانون الف ومائة دوالر )$80100(المتبقي في بيت المال 

  .لم يرد الينا تفصيل في صرفها 
  -:مشاريع الكرخ الجنوبي



لغ حيث تم دفع مب 60الخاص بتقوية شبكه المياه في شارع  120مشروع ال-1
عشرة آالف دوالر امريكي الى القاطع من قبل الشرآة المنفذة )10000$(قدره 

  .للمشروع 
  

متابعة اعمال التنظيف الخاصة بمنطقة الطعمة حيث تم دفع مبلغ قدره   -1
الف واربعمائة دوالر امريكي الى القاطع من قبل الجهة المنفذة ) 1400$(

  .للمشروع
الخاصة بتقوية شبكة مياه المهدية حيث تم دفع مبلغ قدره 400مشروع ال -2

عشرين الف دوالر امريكي الى القاطع من قبل الشرآة المنفذة )20000$(
  .  للمشروع

  
  
  
  

   -:موقف قاطع الكرخ الجنوبي -
-                       

الجهة  المبلغ الكلي التاريخ
ولة المسؤ
عن 

 الغنيمة

القاطع الصافي المتبقي في  الخمس منها نوع الغنيمة
 بيت المال 

المالحظات

  عراقي دوالر عراقي دوالر     عراقي دوالر 
مفاداة رافضي  ك ج ابو عبيدة  29700 صفر1 5940  23760   
محمد بن   5000 

 مسلمة
بيع ادوات  ك ج

 آهربائية
1000  4000   

 محمد بن  12000 
 مسلمة

   9600  2400 بيع سيارة  ك ج

بيع ادوات  = =  2000 
 احتياطية

400  1600   

ابو    6500 
 عبيدة

   5200  1300 بيع سيارة =

المجموع 55200     11040  44160   
 $124460=$80300المبلغ المتبقي القديم +$44160المجموع 

  لم ترد صرفيات القاطع
  
  
  
  
  

صفر26- 13المدني من موقف الكرخ الجنوبي /م  



 
-:بيت المال-1  

 الواردات:- 
الخمس ان وجد الصافي المتبقي الجهة 

الوارد 
منها

تاريخ المبلغ الكلي الوارد

$ دينار $ دينار $  دينار
4000  1000 غنيمة 5000  
3200  800 غنيمة 4000  
8000  2000 غنيمة 10000  
8000  2000 غنيمة 10000  

23200  5800 29000 المجموع 
$23200المتبقي في بيت المال  

 
 الصادرات:-

نوع الصرف المالحظات الجهة 
المصروف لها

المبلغ التاريخ

دوالر   عراقي
شراء سالح  محمد بن  

مسلمة
5000  

اخراج اسرى  محمد بن مسلمة 18200  
 23200 المجموع 

)ال يوجد باقي في بيت المال(صفر دوالر =$23200- $23200المتبقي في بيت المال  
 
 
 

  
 


