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 : ملخص التقرير.1

ي القاصة لسنه ا
 
  11,634,350                   )د.ع( 2015لمبلغ ف

ي  مصاريف االيفنت 
 
  1,389,500                      )د.ع(  2016الرمضان

ي لمهرجان  
  10,244,850                   )د.ع(  2016المتبق 

اكات لمهرجان     17,920,750                   )د.ع(  2016الشر

 19,174,750 )د.ع(  2016الدخل لمهرجان  

تا      1,000,000                      )د.ع(مبالغ سلمت للحمالت مباشر

 3,665,000                      )د.ع(  مصاريف مركز مهرجان بغداد دار السالم  

  19,066,350                   )د.ع(  2016مصاريف مهرجان  

  995,750                         )د.ع(مشاريع بناء القدرات  صاريف م 

ي القاصه   
 
  22,586,250                   )د.ع(المبلغ ف

  4,200,000                      )د.ع(المبلغ المخصص لمركز مهرجان بغداد دار السالم   

  2,500,000                      )د.ع(مبلغ مخصص لتمويل حمالت اخرى    

ي  
  1,500,000                      )د.ع(  2017المبلغ المخصص لاليفنت الرمضان 

  Emergency Line Fund                       5,000,000 )د.ع(

ي للعام القادم    
  9,386,250                      )د.ع(المبلغ المتبق 

 

 

 :والدعم حسب المبلغ الشراكات.2

 دينار عراقي    17,920,750الشراكاتمجموع 
 

 8,000,000 زين العراق لالتصاالت ةشرك
 7,500,000 سند ةمظمن

 500,000 الفجر ةمنظم
 1,920,750   تبرع خاص

 وجبه طعام 600 مطعم بارلي ةمنح

 تغطية اعالمية شركة االوج ميديا
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       .د.ع 66,3500,19 : المصروفات. 3

 المرصوفات
  2,980,250.00                                                 اكشاك 

  1,249,750.00                                                 االعالم االجتماعي 

  1,125,000.00                                                 الستيج

  5,110,700.00                                                 لوجستك

ات    875,650.00                                                     التحضير

  2,725,000.00                                                 اساور

تات   5,000,000.00                                                 تيشير

 
                                              19,066,350.00  
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 .عد 750,19,174 : تفاصيل الدخل .4

 تفاصيل الدخل
  1,341,250                                                 أكل 

  3,372,500                                                 تذكارات

  517,000                                                     كتب

  1,182,500                                                 ماء

  306,000                                                     تصوير

  373,000                                                     فنون

  166,250                                                     العاب

  376,500                                                     اخرى

  3,020,250                                                 هاند ميد

  2,250,000                                                 اخرى

تات  4,312,000 تيشر

  1,930,500                                                 اساور

 
                                              19,174,750.00  

 -
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 5. النسب المئوية لدخل المهرجان
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  من مطعم بارلي للمتطوعين ةكضيافطعام  ةوجب 600استلمنا تبرع. 

  صندوق ماء. 300استلمنا تبرع 

  التممدريب دوات التصمملي، ، ادوات كهرباةيممة ، اممماكن ، الممم تحسممب المممواد العينيممة

  .المجانية

  دفع اي تكلفة للنقل او لالتصاالتيتم لم. 

  في  الواحد ان كلفة المتطوععراقي علما دينار 0 من ضيافةالواحد تكلفة المتطوع

 .عراقيدينار   3,000كان  2014 عام مهرجانال

  تكلفممةب مقارنتمما ةدينار/ثانيمم 1,324 حمموالي  المهرجممان الواحممدة فممي ثانيممةالتكلفممة 

  .ةدينار/ثاني 959 هي الواحدةلعام الماضي للثانية المهرجان ل

 علما ان المدخل فمي  ةدينار/ثاني 1,332ي حوال دخل المهرجان في الثانية الواحدة ,

 .ةر/ثانيدينا 937العام الماضي 

 بالدينار العراقي  ةذكورمجميع المبالغ ال. 

  دينار عراقي لكل دوالر امريكي. 1,250تم اعتماد سعر صرف 


