
 40,180إجمالي الداخل
 40,180إجمالي الخارج
 0الرصید الحالي

الرصیدالخارجالداخلالبیانالتاریخ

فتح رصید أو منقول من الشھر السابق
0       12,000       12,000من عبادجماد أول 

0         3,000         3,000من أم الشیخ ابراھیم رحمة هللا علیھ عند الحافظ سلطان

0              50              50من أبي عمر الدبلي وحجي محمد استلمجماد اآلخر 

0       12,000       12,000من تركیا عند حجي محمد للكفاالترجب 

10 0         3,130         3,130من أبي الحارث عمران المسجون وتم تحویلھا إلى الروبیةرمضان

6 10,000       10,000من أبي الحارث بسم هللاذو القعدة

25 8,300         1,700كفالة لمدة ستة شھور ألھل یعقوب الكیني رحمة هللا علیھذو القعدة

لمولى صابر تحویل 800 دوالر عن طریق الشیخ أبو یحیى وداخل بالروبیة 
بعد التحویل 63200

800            7,500

5 تم تحویل ال7500 دوالر إلى الروبیة وتساوي 623100 وتدخیلھا في العامةذو الحجة
7,500         0

حساب شھر... بالدوالر
بسم هللا الرحمن الرحیم































 29,420إجمالي الداخل
 29,420إجمالي الخارج
 0الرصید الحالي

الرصیدالخارجالداخلالبیانالتاریخ

فتح رصید أو منقول من الشھر السابق
0       16,770       16,770من أبي ریان من الدوحة عند حجي محمدجماد أول 

0            150            150من أخ شامي في باكستان عند الحجي محمد

18 0       12,500       12,500استلم الحافظ سلطان من أبي ریان من الدوحةشوال

حساب شھر... بالیورو
بسم هللا الرحمن الرحیم































 48,652,950إجمالي الداخل
 0إجمالي الخارج
 48,652,950الرصید الحالي

الرصیدالخارجالداخلالبیانالتاریخ

فتح رصید أو منقول من الشھر السابق
500,000     500,000من مجموعة ھارون رحمة هللا علیھ استلمة من الشیخ محمودربیع الثاني 

734,000     234,000من الشیخ عبد هللا سعید

834,000     100,000نصیب اإلخوة في سیارة الشیخ أبو خباب رحمة هللا علیھجماد أول 

1,029,000     195,000من نصیر الدین صاحب عزام اللبناني

1,354,000     325,000من أبي الحارث من طرف بسم هللا عند الحجي محمد

1,391,000       37,000من أبي الحارث من طرف أخو أھل الدكتور معاذ عند الحجي محمد

1,480,000       89,000من أبي الحارث من بسم هللا عند الحجي محمد

6,480,000  5,000,000من طرف الغنائم  الفاتح  عند الحجي محمد

11,905,000  5,425,000من طرف الغنائم  الفاتح  عند الحافظ سلطان

14,405,000  2,500,000من الشیخ إلیاس واستلمھا الشیخ عبد هللا سعید میزانیة ثالثة شھور

14,600,000     195,000من طرف صدیق

15,133,600     533,600من الكویت أبو أیوب 2000 دینار وتم تحویلھا روبیةجماد أول 

15,193,600       60,000من طرف عابد البنجابي استلم حجي محمد

15,393,600     200,000من طرف عبد الرزاق وسحبوا منھا 50000جماد اآلخر

15,789,600     396,000من طرف أبو حفص االمارات من صدیق

15,910,100     120,500من أبي أیوب الكویت

16,202,500     292,400من األخ الھندي الذي في المدینة

16,377,500     175,000من أبي عمر الدبلي حجي محمد استلم منھ

16,677,500     300,000من الوالد هللا یحفظھ

16,972,500     295,000من صالح البنجابي  وحجي محمد استلم

17,972,500  1,000,000من أنور استلم الحافظ سلطان

18,167,500     195,000من طرف أبو حفص االمارات من صدیقرجب 1430

18,562,500     395,000من طرف أبو حفص االمارات من صدیق

18,857,500     295,000من طرف صدیق

18,992,500     135,000من طرف حمزة التبلیغي من أبو أیوب الكویتي

19,186,380     193,880من طرف حمزة التبلیغي من أبو أیوب الكویتي

20,500,765  1,314,385من طرف أبو الحارث صرفة میزانیاتشعبان 1430

20,638,765     138,000من أبي أیوب الكویتشعبان 1430

20,973,765     335,000من األخ الھندي الذي في المدینة واستلم الموصل 5000 روبیةشعبان 1430

21,168,765     195,000من طرف صدیقشعبان 1430

21,445,340     276,575من طرف أبو الحارث من الیورو 2000 والبوند 25 ومن الدوالر500شعبان 1430

21,945,340     500,000من طرف حاجي إدریس الباكستاني واستلمھا حجي محمد للكفاالتشعبان 1430

22,145,340     200,000من جاوید صاحب أحمد خانشعبان 1430

22,195,340       50,000من محمد قاسم األماراترمضان 1430

22,590,340     395,000من طرف صدیق أبو حفصرمضان 1430

10 23,730,340  1,140,000من أبي الحارث جاویدرمضان

23,865,340     135,000من أبي الحارث فرحانھ ونیلم ونیلو10رمضان

10 23,891,340       26,000من أبي الحارث محمد عادلرمضان

10 23,953,340       62,000من أبي الحارث نیلم ونیلو وذھب 15 جرام عند أبوالحارثرمضان

10 24,253,340     300,000من أبي الحارث عارف قاسمانيرمضان

10 24,503,340     250,000من أبي الحارث محمد عادلرمضان

10 24,550,340       47,000من أبي الحارث أخت فاضلةرمضان

10 24,950,340     400,000من أبي الحارث بسم هللارمضان

10 25,180,470     230,130عمران المسجونرمضان

26,180,470  1,000,000من أبي الحارث بسم هللا وتم صرفھا لكفاالت في طرفھشعبان 1430

26,480,470     300,000من أبي الحارث عمران المسجون وتم صرفھا عندھمشعبان 1430

26,739,005     258,535من أبي الحارث من عمار وتم صرفھا عندھمشعبان 1430

27,588,005     849,000من الوالد هللا یحفظھ17رمضان 1430

28,988,005  1,400,000من أبي جمیلة الكویتي للشیخ عبد هللا سعید میزانیة الداخل

9 29,283,005     295,000من صدیق - صادق نورشوال 1430

29,578,005     295,000من صدیق - صادق نور9شوال 1430

30,934,505  1,356,500من أبي الحارث عبد هللا عبید هللا9شوال 1430

31,934,505  1,000,000من أبي الحارث بسم هللا9شوال 1430

32,284,505     350,000من أبي الحارث الشیخ ضیاء الدین9شوال 1430

33,098,755     814,250من أبي الحارث عالء الدین و1000 درھم9شوال 1430

9شوال 1430
من أبي الحارث أخت فاضلة  وأخذ األخوة ألیجار البیوت 100000 على 

شرطھا
250,000     33,348,755

33,498,755     150,000من أبي الحارث محمد عثمان و 300 جنیة استرلیني9شوال 1430

9 33,548,755       50,000من أبي الحارث واألخت ناھیدشوال 1430

حساب شھر... بالروبیة
بسم هللا الرحمن الرحیم



2شوال 1430
من مجموعة ھارون رحمة هللا علیھ استلمت  من زھیر المغربي 70 تولة ذھب 

وبعد ذالك سلمتھا للحجي محمد
11 33,798,755     250,000من مجموعة ھارون رحمة هللا علیة استلم الشیخ محمود 2500000شوال 1430

33,898,755     100,000ألبو الوفاء أستلم المبلغ وكان میزانیة لشھر شوال

25 34,398,755     500,000استلم الشیخ محمود من محمد قاسم 500000روبیةشوال

40,660,255  6,261,500استلم الحافظ سلطان من األخت منصورة1ذو القعدة

4ذو القعدة

4 ذوالقعدة
من أبي أیوب الكویتي 500 دینار للعامة لبیت المال وسلمنا األخ الموصل 

5000 روبیة
141,000     40,801,255

6 41,246,255     445,000من صادق نور من صدیقذو القعدة

6 41,346,255     100,000من أبي الحارث األخ كمالذو القعدة

6 41,423,570       77,315من أبي الحارث األخ ابراھیمذو القعدة

6 41,552,570     129,000من أبي الحارث قیمة ذھب من أخت فاضلةذو القعدة

41,952,570     400,000من أبي الحارث أبو عمر6ذو القعدة

6 42,051,070       98,500من أبي الحارث ناھیدذو القعدة

6 42,197,070     146,000من أبي الحارث دكتور داوودذو القعدة

42,639,730     442,660من أبي الحارث عالء الدین6ذو القعدة

43,839,730  1,200,000من أبي الحارث  بسم هللا6ذو القعدة

6 44,785,910     946,180من أبي الحارث ناصر ومنصورذو القعدة

12 ذو القعدة
من مجموعة ھارون رحمة هللا علیھ استلم الشیخ محمود 100 تولھ ذھبووضعھا 

عند بیت عبد الرحمن البي إم
44,867,410       81,500من أبي الحارث من عالء الدینذو الحجة 

44,919,410       52,000من أبي الحارث من ناھید

18 45,419,410     500,000من فاروق سراقةذو الحجة

25 46,199,410     780,000من الوالد هللا یحفظھ 6500 یورو مایعادل 800000ذو الحجة

30 ذو الحجة

أمانة بإسم عمر الفاروق كان أمانة من تاریخ 27 .10. 1428 ه واألخ 
مانعرف من ھو والیوجد أحد راسل حیدره على المبلغ فادخلناه في العامة 740

دوالر

61,790       46,261,200

3 46,652,950     391,750من أھل الشیخ إبراھیم الیمني رحمة هللا علیھمحرم 1431

1431 5 48,652,950  2,000,000من األخت منصورة استلم الحافظمحرم




























