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271257 

ده اول رصيد   امل

240955 

طيط ىل الوارد خت ا   امل

بار الوارد   االن

بلغ ستلم $  امل صال رقم  التاريخ  امل ىل  تفاصيل االي ا   بتاريخ رفع  االمج

ىل ا   السنوى االمج

ده اول رصيد $ 240955   1426 عام من مرحل امل

 اطعالق- التاريخ هذا قبل وائل ابو من 10000 واصل بوارى قيمة 2\1  فراس $ 23300

ىب   الغر

س بيع قيمة 2\1  فراس $ 7000 ىل مج اعة ا  الكرمه مج

ىب القاطع - تريله راس بيع قيمة 3\1  فراس $ 10000   الغر

  281255 1427\1\9 

ربيد قيمة 13\1  فراس $ 7500 سط - واحدة عدد مرآزى ت   االو

ىن دبل سيارة قيمة 15\1  فراس $ 8500   الرطبه - 2005  صي

ب تريله قيمة 22\1  فراس $ 22500 سط القاطع - آال   االو

ربع 20\1  فراس $ 59000   ضياء ابو طريق عن ت

ىف وجدت 11\1  فراس $ 179600   الرطبه قاطع - رافضى سيارة 

  277100 1427\1\24 

ربع 11\1  اسامة ابو $ 30000   عزام ابو طريق عن ت

امات قيمة 12\1  فراس $ 2400   غنيمة جب

ري ابو طريق عن برعت 27\1  فراس $ 55460  - يورو 47000 - عب

ء 29\1  فراس $ 7500   3 قاطع ىف

  فقط شاصى مان سيارة قيمة 30\1  فراس $ 8000

 2001 دبل سيارة قيمة 30\1  فراس $ 8000

ىل ارجعت حكيم ابو من 27\1  فراس $ 25000 زينة ا   اخل

  136360 1427\2\4 

 2 ق- 2003 دبل نيسان سيارة قيمة 10\2  فراس $ 8500

ء 12\2  فراس $ 9176   2 - ق نقدى مبلغ ىف

بلغ 12\2  فراس $ 107   2 -ق نقدى ىفءم

  2 -ق تنكرمان 12\2  فراس $ 9000

 2 -ق 1985 آاوسكى شفل قيمة 12\2  فراس $ 30000

بهان قيمة 14\2  فراس $ 10000 ني عدد هب   2- ق اثن

ء 15\2  فراس $ 7700   5 - ق  نقدى مبلغ ىف

  2 -ق 1998 مارسيدس قيمة 15\2  فراس $ 8000

ربع 19\2  فراس $ 9600 ني ابو طريق عن ت  2 -ق حس

بهان سيارة قيمة 19\2  فراس $ 10000  2 - ق هب

ىن 2005 اب بيك قيمة 21\2  فراس $ 7500   2 - ق صي

الت قيمة 21\2  فراس $ 537646   2 - ق بكره 85 عدد آهرباء آيب

  647229 1427\2\21 

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

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

ىل ماورد 22\2  فراس $ 103100 زينة ا  4- ق - من معدات بيع قيمة عن اخل

ربع 22\2  فراس $ 3500 ري طريق عن ت   عب

ربع 23\2  فراس $ 15000 ري طريق عن ت   عب

ربع 23\2  فراس $ 11200 ري طريق عن ت   عب

ء نقدى مبلغ 25\2  فراس $ 75  2 - ق - ىف

  151675 1427\2\29 

قا الينا وارسلت اسامة ابو طريق عن 1-ق من وردة 11\2  اسامة ابو $ 15000   حل

زينه من 1\3  فراس $ 4000 ري طريق عن العامة اخل   عب

زينه من 2\3  فراس $ 14000 ري طريق عن مةالعا اخل   عب

 2- ق - هيتاشى حفاره قيمة 3\3  فراس $ 45000

مي مستعمل بسكت معمل قيمة 3\3  فراس $ 10000  2-ق- قد

توى 2 عدد حاويه بيع قيمة 3\3  فراس $ 20000  2-ق- ثانوى سقف على حت

دآروزر قيمة 3\3  فراس $ 25200  2 -ق- 2عدد الن

مي لورى تريله قيمة 8\3  فراس $ 20000  2- ق -  1980 قد

  الدرسات وحدة 9\3  فراس $ 6400



  159600 1427\3\9 

ربع 12\3  فراس $ 20000   فراس طريق عن ت

  الدرسات وحدة 16\3  فراس $ 6100

 1332  عدد آهرباء اعمدة قيمة 17\3  فراس $ 72000

  98100 1427\3\17 

اد طن 75 بيع قيمة 18\3  فراس $ 13459  2 ق- زراعى مس

 2 -ق طعام دهن تنكة 1909 بيع قيمة 22\3  فراس $ 10318

 1 -ق- آهرباء عامود 220 بيع قيمة 22\3  فراس $ 11891

 2 -ق - آهرباء عمود 121 بيع قيمة 23\3  فراس $ 6540

الجة 56 بيع قيمة 23\3  فراس $ 9459   مصرى قدم 14 ث

ه اللجنه من افلون سيارة بيع قيمة 23\3  فراس $ 11200   االداري

 2-ق- افلون سيارة بيع قيمة 23\3  فراس $ 11000

  73867 1427\3\26 

بيعات الغنائم قسم 29\3 فراس $ 110809   وامل

  110809 1427\4\1 

بيعات الغنائم قسم من ماورد 2\4 فراس $ 43600   وامل

ربع 2\4 فراس $ 1700   ت

  45300 1427\4\7 

ربع 8\4  فراس $ 2500   سندس ابو طريق عن ت

ربع 13\4  فراس $ 1000   الوهاب عبد ابو طريق عن ت

  اسامة ابو لدى آان خاص مبلغ 13\4  فراس $ 3500

بيعات الغنائم قسم من ماورد 13\4  فراس $ 63700   وامل

ة اللجنة من 92 موديل مرسيدس بيع قيمة 14\4  فراس $ 8500   االداري

  79200 1427\4\14 

تص الدرسات وحدت 15\4  فراس $ 11000 ىن القاطع - اديةاالق   الثا

زينة من 16\4  فراس $ 110000 ري - العامة اخل   عب

بيعات الغنائم قسم 20\4  فراس $ 25757   وامل

  146757 1427\4\21 

ىل $ 2207252 ا   االمج

ىل الوارد ا   امل

ل القاطع ىن القاطع  االو امس القاطع  الرابع القاطع الثا   السادس القاطع  اخل
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  الصادر تفاصيل

ىل الصادر ا بار امل   االن

بلغ ستلم $  امل نه  التاريخ  امل صال رقم  القسم - القاطع - اجل ىل  اال ا بلغ امج   امل

  التقرير رفع تاريخ

  الفلوجه 2\1\1427  حكيم ابو $ 5000

  الغربيه 2\1  جهاد ابو $ 10300

اعة من 2002 تويوتا سيارة شراء 2\1 حدود $ 17000   الكرمة مج

 2001 دبل تويوتا سيارة قيمة 3\1  اسامة ابو $ 12300

  الغربيه - 2001 اب بيك آيا قيمة 3\1  عزام $ 5000

د $ 7500   بناء مصاريف فرق دفع 4\1  حديد امح

مي سيارة قيمة ديون تسديد 7\1  عزام $ 5000   الغربية - قد

  62100 1427\1\9 

سط -1\21 بتاريخ حسن ابو بيد 2500 منها 12\1  عوف ابو $ 6000   االو

  الرمادى 20\1  الوهاب عبد ابو $ 69000

مي دين تسديد 2600 منها 21\1  جهاد ابو $ 12600   الغربيه-1\20 بتاريخ القائم قد

ني - سيارة لشراء 500 منها 21\1  عزام $ 10000 ني   االم

رآة قسم - آامرى سيارة شراء 21\1  حسن ابو $ 6500   والصيانة احل

حل قسم -دايو سيارة شراء 21\1  حسن ابو $ 4800   والصيانة رآةا

  108900 1427\1\24 

  الرطبه من غنيمة - اسامة ابو بيد 11\1  اسامة ابو $ 179600

ربع - اسامة ابو بيد 11\1  اسامة ابو $ 30000 صدر ت   امل

   الدرسات وحدت - حديثه تايوتا سيارة شراء 25\1  رغد ابو $ 10000

  حكيم ابو 27\1  حكيم ابو $ 2500

  الثالث القاطع 29\1  حسن ابو $ 30000

ربيد - اب بيك آيا سيارة شراء 29\1  سيف ابو $ 5700   ال

ري $ 9000 ري ابو- اب بيك آيا سيارة شراء 30\1  عب   عب

هلل عبد ابو $ 56060 راد شؤون قسم مساعدات 30\1  ا   االف

  سندس ابو $ 10000

هلل عبد ابو $ 2400   الثالث القاطع 12\1  ا

  335260 1427\1\4 

ه اللجنه $ 3900 ربيد - سيارة شراء 5\2  االداري   ال

هلل عبد ابو $ 16500 ل القاطع 6\2  ا   االو

ه اللجنه $ 4800 رونيه اجهزه 13\2  االداري    االآت

ىن القاطع 15\2  ابراهيم ابو $ 48782   الثا

امس القاطع 15\2  عبيده ابو $ 7700  اخل

ه اللجنه $ 9300  1992 موديل مرسيدس سيارة شراء 17\2  االداري

  الشرعيه اللجنه 17\2  عيفان ابو $ 1000

ربيد 18\2  ياسر ابو $ 3000   ال

  الثالث القاطع 19\2  حسن ابو $ 9600

هلل عبد ابو $ 50000 ل القاطع 19\2  ا   االو

هلل ابو بيد 19\2  ياسر ابو $ 50000 الح لشراء عبدا ل القاطع - س   االو

ىن القاطع $ 5600 ىب سيارة شراء 19\2  الثا ىن القاطع - 1991 دبليو ام    الثا

  210182 1427\2\21 

ىن القاطع 22\2  ضياء ابو $ 3500   الثا

  الرابع القاطع 22\2  جهاد ابو $ 96900

 البصره - عبيده ابو من 23\2  البصراوى حفص ابو $ 15000



ىن القاطع - عبيده ابو من 23\2  ضياء ابو $ 11200   الثا

ه اللجنه $ 3200   سيفيا آيا شراء 25\2  االداري

هلل ابو $ 2000 ربيد 27\2  عبدا   ال

ري بامر 28\2  نور ابو $ 240000 زينة - عب   العامة اخل

  الثالث القاطع 28\2  الطبية اللجنه $ 2000

دود 28\2  سندس ابو $ 25000  احل

ىن القاطع 29\2  ابراهيم ابو $ 20000   الثا

د اللجنه $ 1000 رونيه اجهزه شراء 28\2  اريهاال   االآت

ني ابو $ 20000   الثالث القاطع 29\2  حس

سناد آتيبة 11\2  صهيب ابو $ 10050   اال

  449850 1427\2\29 

  سيارة فرق 1\3  عزام $ 800

ني 1\3 سعد ابو $ 4000 المي   االع

ىن القاطع 2\3  الوهاب عبد ابو $ 52000   الثا

ىب سمالق 3\3  مصطفى ابو $ 25000   الط

ني ابو $ 20000   الثالث القاطع 5\3  حس

زه ابو $ 10000   تطوير 5\3  مح

ىب $ 800 غر ىب 5\3  امل غر   امل

سرى شؤون 6\3  مصطفى ابو $ 22000   اال

  تسليح 6\3  ياسر ابو $ 50000

هلل عبد ابو $ 36800 ل القاطع 8\3  فرام ا   االو

قاتل مساعدة 9\3  الوهاب عبد ابو $ 46300 ني ينامل تفرغ ىن القاطع - امل   الثا

  267700 1427\3\9 

و ديه دفع 10\3  الوهاب عبد ابو $ 6400   القادر عبد الب

ىب القسم 11\3  مصطفى ابو $ 10000   الط

هلل عبد ابو $ 1050 راد شؤون مساعدات 14\3  ا ربيد - االف   ال

ىن القاطع 16\3  الوهاب عبد ابو $ 42000   الثا

سرى شؤون 16\3  مصطفى ابو $ 7000   اال

رآات مع زوارق شراء 16\3  فراس $ 12864  6 عدد حم

رآة قسم - سيارات شراء 16\3  حسن ابو $ 26700   والصيانه احل

  التسليح 16\3  ياسر ابو $ 5000

لس حصة 17\3  فراس $ 15206 اهدين شورى جم   اجمل

  126220 1427\3\17 

  البصره 18\3  حفص ابو $ 7000

هلل عبد ابو $ 243 راد شؤون مساعدات 21\3  ا ربيد - االف   ال

هلل عبد ابو $ 2000 ربيد قسم 22\3  ا   ال

ىن القاطع 23\3  الوهاب عبد ابو $ 14000   الثا

دود - تريله تنكى شراء 23\3  سندس ابو $ 3300  1 رقم احل

رآة قسم 14\3  حسن ابو $ 7700   والصيانه احل

  مصاريف 24\3  فراس $ 2000

ىب $ 500 غر ربيد جهاز شراء 25\3  امل كان ت   العمل مل

  36743 1427\3\26 

زه ابو $ 20000   تطوير 28\3  مح

ني ابو $ 20000   الرابع القاطع 28\3  حس

رآة قسم 28\3  حسن ابو $ 8000   احل

ىن القاطع 29\3  الوهاب عبد ابو $ 20000   الثا

الح $ 1200 ني 30\3  ف المي   االع

  التسليح 3\3  ياسر ابو $ 2000

ىب القسم 30\3  مصطفى ابو $ 2500   الط

رونيه اجهزه شراء 1\4  فراس $ 1350   االآت

  75050 1427\4\1 

الح $ 1000 نه 2\4  ف المية اجل   االع

ىن القاطع 2\4  الوهاب عبد ابو $ 43848   الثا

ة اللجنه 2\4  فراس $ 3000   االداري

  التسليح 4\4  ياسر ابو $ 30000

رآه قسم 4\4  حسن ابو $ 8100   والصيانة احل

  85948 1427\4\7 



الح $ 1000 الميه اللجنه 8\4  ف   االع

دود قسم 8\4  سندس ابو $ 2500  1 رقم احل

ىب القسم 8\4  مصطفى ابو $ 4900 سرى شؤون - الط   اال

سرى شؤون 8\4  مصطفى ابو $ 4600   اال

هلل عبد ابو $ 2050 ربيد قسم 9\4  ا   ال

ند ديوان 9\4  مصطفى ابو $ 523 ىب القسم - اجل   الط

ري $ 2000 ىل 11\4  عب المى ياسر ابو ا   االع

ة اللجنه 12\4  فراس $ 1000  االداري

ىن القاطع 12\4  الوهاب عبد ابو $ 22800   الثا

  الرابع القاطع 14\4  ليث $ 15000

  الثالث القاطع 14\4  امنه ابو $ 11350

رآه قسم 14\4  حسن ابو $ 7000   الصيانهو احل

  74723 1427\4\14 

  الثالث القاطع 17\4  امنه ابو $ 10000

دود قسم 17\4  سندس ابو $ 10000  1 رقم - احل

  التسليح قسم 17\4  ياسر ابو $ 30000

امس القاطع - السند زياد تسديد 18\4  نور ابو $ 10000   اخل

  الثالث القاطع 18\4  سفيان ابو $ 3445

ند ديوان مساعدات 18\4  سفيان ابو $ 8950 وال آتيبة - اجل   االه

ىب القسم 18\4  مصطفى ابو $ 300 سرى شؤون - الط   اال

دود قسم 18\4  مسلم ابو $ 1000  2 رقم - احل

هلل عبد ابو $ 463 ند ديوان 18\4  ا ربيد قسم - اجل   ال

هلل عبد ابو $ 1000 ربيد قسم 18\4  ا   ال

  الرابع القاطع 19\4  ليث $ 10000

  الرابع القاطع 20\4  جهاد ابو $ 1000

ني 20\4  عزام ابو $ 500 ني   االم

ري 20\4  على ابو $ 300   الثالث القاطع - عسكرى ام

هلل عبد ابو $ 20000 ل القاطع 21\4  ا   االو

ىن القاطع 21\4  الوهاب عبد ابو $ 22100   الثا

ة اللجنه 21\4  فراس $ 500   االداري

  129558 1427\4\21 

ىل $ 1962234 ا   االمج

ىل الصادر ا   امل


