
    دولة العراق اإلسالمية
 

   بسم اهللا الرحمن الرحيم
العالمين والّصالة والّسالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه  الحمد هللا رّب

   :بعد إما أجمعين
  

 إلىمحرم -15للفترة من  بغداد الية ولالمالي التقرير / 
   1428-صفر -25

  

    

  

  
  تسلسل

المبلغ 
  المصروف 

   نوع الصرف
    الجديد مصاريف محمود للمكتب+رحمة  يألبطلب   910   .1

    شراءاقراص برنكو للكرخ الجنوبي الريفي  190  2

    دفع بدل المولد لمكتب بغداد  100  3
    تصليح سيارة النقل والتوزيع  60  4
    سيم آارت + 2آارت موبايل عدد   60  5
    مصاريف حسام   50  6
    بالسعر التجاري)2-21إلى2-10(شراء وقود من  139  7
    شراء دبليكتر آاسيت صوتي  627  8
    مصاريف حسام  15  9

    2-21وقود بعد   15  10
   CD <R<DVشراء   38  11
    حسام لألخ mp3شراء جهاز   50  12
    األفالملغرض تحويل   SNaZZIشراء   218  13
    مختلفة لمكتب بغداد  بأنواع آآمرتينشراء   602  14
   وقود  15  15
    وقود  18  16
    طه  يأب لألخ)   CD<DVشراء + اإليجاربدل +دفع آفالة   440  17
    إضافة على مبلغ مستلم من الرصافة لشراء دبليكيتر وخامات   330   18
    حساب الكاميرات تكلمه  20  19
    وقود  30  20
    حسام لألخمصاريف   50  21
    وقود  18  22
    تصليح مولدة المكتب  18  23
    )الكرخ الجنوبي الريفي (حمودي  لألخمصاريف   35  24
    )بضمنها تصليح سيارة النقل(مصاريف عامة   95  25
   حساملألخمصاريف  45  26

  التاريخ منها ةالجهة الوارد  المبلغ الوارد 

ستة ماليين  6000000
  دينار

  1428محرم -15  والية بغداد



  6000000مجموع الصرفيات   
  

  التاريخ  الجهة الواردة منها  المبلغ الوارد
  1428محرم - 15  والية بغداد  1500$

  
  محرم  15  وارد قديم   175$

  $1675مجموع الوارد 
المبلغ   ت

  المصروف
  نوع الصرف

 DVDشراء آاميرا   500$  1
  اءاشرطة آاميراشر   $ 100  2
  تجهيز مكتب محمود  500$  3
  خاصة بمكتب بغداد شراء آاميرا صغيرة  400$  4
  حسام لألخدفعت   40$  5
  )الحزام الشرقي(سلمان  لألخمصاريف   35$  6
وقود $15+وقود $ 26+حسام $ 50+وقود$ 9(  100$  7

  )حسام $ 25+ميزانية سيارة $ 5+ومصروف
  $1675مجموع الصرفيات 

  
  
  التاريخ  الجهة الواردة منها  لمبلغ الوارد ا

محرم -15الباقي قبل   250$
1428  

  

  
المبلغ  ت

  المصروف 
  نوع الصرف

  يوسف  األخآفالة   100$  1
  فرح أبو لألخ  50$  2
  مصاريف  +وقود+   CD DVDشراء   100$  3

   )فتح صدر(تصليح سيارة االخ حسام   200  27

       
   مصاريف عامة  +وقود  90  28

   محسن  لألخدفعت   250  29

   حسام  األخآفالة   250  30

   2عدد  ردهاشراء   260  31

   مولد مكتب بغداد إيجاربدل   50   32

   حسام لألخ)مصاريف +وقود +وآالة عامة (  225  33

   )تانترني+ شراء وقود(دفعت لألخ أبو طه   60  34

   مصاريف+يوسف  خاألالة فوآ  110  35



  صرفيات قديمه $ 250المجموع 
  
  
  
 


