مهرجان بغداد دار السالم 2015
التقرير المالي
للفترة من 2014/10/1 :الى 2015/10-1

إعداد الفريق المالي للمهرجان
#IQpeace

مهرجان بغداد دارالسالم الخامس

.1ملخص التقرير:
المبلغ المتبقي في الخزنة لسنة ( 2014د.ع)
مصاريف برامج اغاثة النازحين واالمسية الرمضانية لسنة ( 2014د.ع)
المتبقي لمهرجان ( 2015د.ع)
الشراكات سنة ( 2015د.ع)
الدخل لمهرجان ( 2015د.ع)
مبالغ سلمت للحمالت مباشرة (د.ع)
مصاريف مهرجان ( 2015د.ع)
المبلغ في القاصة (د.ع)
المبلغ المخصص للمشاريع (د.ع)
المبلغ المخصص لألمسية الرمضانية ( 2016د.ع)
( Emergency Line Fundد.ع)
المبلغ المتبقي للعام القادم (د.ع)

7,300,500
4,512,250
2,788,250
11,483,600
13,493,750
2,319,250
13,812,000
11,634,350
3,000,000
3,000,000
1,000,000
4,634,350

.2الشراكات والدعم حسب المبلغ:
مجموع الشراكات

11,483,600دينار عراقي

مكتب الشؤون الثقافية في السفارة االمريكية
منظمة ايادي الرحمة
شركة زين العراق لالتصاالت

 1,250,000دينار عراقي
3,000,000دينار عراقي
6,000,000دينار عراقي

منظمة الفجر
تبرع خاص
منحة مطعم بارلي

840,000
 393,600دينار عراقي
 600وجبه طعام
دينار عراقي

1

مهرجان بغداد دارالسالم الخامس
 .3المصاريف 13,812,000 :د.ع.
المصروفات (بالدينار العراقي)
اكشاك
االعالم االجتماعي
التحضيرات
المسرح
الخدمات اللوجستية
أخرى
تي شيرتات
اساور
المجموع (دينار عراقي)

1,881,000
1,036,750
42,000
2,659,500
2,943,500
158,750
3,120,000
1,970,500
13,812,000

المصاريف:

2

مهرجان بغداد دارالسالم الخامس

.4تفاصيل الدخل 13,493,750 :د.ع

الدخل بالدينار العراقي
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

تفاصيل الدخل
رسم وفنون (د.ع)
غذاء (د.ع)
كتب (د.ع)
حمالت مشاركة (د.ع)
صناعات يدوية (د.ع)
تصوير (د.ع)
العاب (د.ع)
تذكارات (د.ع)
ماء (د.ع)
تي شيرتات (د.ع)
اساور (د.ع)

836,750
1,436,250
1,007,000
1,609,250
1,205,000
87,000
269,750
1,133,000
625,000
3,484,750
1,800,000
3
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النسب المئوية لدخل المهرجان

رسم و فنون
%6
اساور
%13

غذاء
%11
كتب
%7

ماء
%5
تذكارات
%8

حمالت مشاركه
%12
تي شيرتات
%26

صناعات يدوية
%9
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العاب
%2

تصوير
%1
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 استلمنا تبرع  600وجبة طعام كضيافة للمتطوعين من مطعم بارلي.
 استلمنا تبرع  300صندوق ماء.
 لم تحسب املواد العينية ،ادوات التصليح ،ادوات كهربائية ،اماكن التدريب املجانية.
 لم يتم دفع اي تكلفة للنقل او لالتصاالت.
 تكلفةة املتطةةوع الواحةد مةةن اةيافة  0دينةةارعراقةي ،علمةةا ان كلفةة املتطةةوع الواحةد فةةي املهرجةةان
عام  2014كان  3,000دينارعراقي.
 تكلف ةةة الثاني ةةة الواح ةةد ف ةةي املهرج ةةان ه ةةي  959دينار/ثانية ةة باملقارن ةةة بتكلف ةةة املهرج ةةان للع ةةام
املاض ي للثانية الواحد هي  650دينار/ثانية.
 دخةل املهرجةةان فةةي الثانيةةة الواحةد حةةوالي  937دينار/ثانيةة ،علمةةا ان الةدخل فةةي العةةام املاضة ي
 740دينار/ثانية.
 نسبة الزياد في دخل املهرجان لهذه السنة عن العام املاض ي هي  %61.68عن العام املاض ي.
 نسبة مصاريف مهرجان  2015الى مصاريف  2014هي تقريبا .%68.5
 جميع املبالغ املذكور بالدينارالعراقي.
 تم اعتماد سعرصرف  1,200دينارعراقي لكل دوالرامريكي.
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