ﺒﺎﺴ ـم اﻝﻠ ـﻪ اﻝرﺤﻤـﺎن اﻝرﺤﻴـم
أﻴﻬﺎ اﻝﺤﻀـ ـور اﻝﻜرﻴ ـ ـ ـم،
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة اﻷﻋﻀﺎء،
ﻴﺴﻌدﻨﻲ أن أﺘﻠو ﻋﻠﻴﻜم اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤداﺨﻴل واﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ
ﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺼﺒﺔ ﺨﻼل ﻤوﺴم  2015إﻝـ ــﻰ ﻏﺎﻴ ـ ــﺔ  31أﻜﺘوﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  2015وﺘﺘﻀﻤن ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

أوﻻ :اﻝﻤداﺨﻴــــل
ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤوع اﻝﻤداﺨﻴل  160 609,85درﻫم ،ﻤوزﻋﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
 الرصيد المتبقى عن موسم 2014

5 069,85

 واجب االنخراط بالعصبة ) 27ناديا(

27 000,00

 واجب انخراط نادي واحد بالجامعة

5 000,00

 بيع الرخص ) 1553رخصة رجال(

77 650,00

 بيع الرخص ) 83رخصة نساء وشبان وذوي االحتياجات الخاصة(

2 075,00

 االنتقاالت(74 ) :

11 100,00

 مجموع مداخيل المباريات المنظمة من طرف العصبة ،وتتوزع على الشكل
التالي:
 واجب المشاركة في دوري افتتاح الموسم الرياضي 2015

6 795,00

 واجب المشاركة في بطولة العصبة فردي

1 920,00

 مساھمة نادي اسطاد المغربي بتوفير مقر للعصبة

1

24 000,00

ثانيا :المصاريف
بلغ مجموع المصاريف  126 485,01درھم ،موزعة على الشكل التالي:
 مصاريف الجمع العام لموسم 2014

2 414,00

 الجوائز الموزعة على األندية والمكرمين موسم 2014

1 350,00

 مجموع مصاريف المباريات المنظمة من طرف العصبة ،وھي:

28 761,50

 دوري افتتاح الموسم الرياضي 2015

12 410,00

 تنظيم بطولة العصبة في نسختھا الرابعة

11 615,00

 تنظيم بطولة العصبة فردي النسخة الثانية

4 736,50

 المشاركة بكأس العرش نساء

2 060,00

 مجموع منح الفوز الموزعة على الالعبين وھي كالتالي:

17 250,00

 منح الفائزين بالرتبة الثانية والثالثة في بطولة المغرب رجال موسم 2014

3 750,00

 منح الالعبين المحتلين للرتب الثالث األولى على مستوى العصبة موسم
2014

2 250,00

 منحة الثالثية الفائزة بكأس مابين العصب موسم 2015

1 500,00

 منح تشجيعية لفائدة الناديين المحتلين للرتبة األولى والثانية بعدد الثالثيات
المشاركة بالدوريات

2 500,00

 منح تشجيعية لألندية التي تحتضن الشبان والنساء

2 000,00

 منح الترتيب لالعبين على مستوى العصبة 2015

2 250,00

 منحة للثالثية الفائزة بكأس العرش 2015

3 000,00

 مجموع نفقــات التسييــــر وتضـــــم:

74 089,51

 أجور الطاقم اإلداري

37 200,00

 الكتابة) :مصاريف التسيير(

5 009,50

 مصاريف الھاتف واألنترنيت

4 000,00

 واجب كراء مقر العصبة

24 000,00

 االشتراك في الصندوق البريدي ومسك الحساب البنكي

780,01

2

 االشتراك السنوي وصيانة الموقع االلكتروني للعصبة

2 000,00

 تربص للشبان لالختيار الثالثيات التي ستمثل العصبة في بطولة المغرب

1 660,00

وعليه فإن مبلغ الرصيد المتبقى إلى غاية  31أكتوبـــــر  2015ھو 34 124,84 :درھم
وتجدر االشارة ھنا ،أن مستحقات الجامعة بالنسبة لتأمين الالعبين لم تؤد بعد.
وﻤن ﺨﻼل ﻗراءﺘﻨﺎ ﻝﺒﺎب اﻝﻤداﺨﻴل واﻝﻤﺼﺎرﻴف ،ﻨﻼﺤظ اﻨﺨﻔﺎظ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوع اﻝﻤداﺨﻴل ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ
ﻤوﺴم  2014ﻨظ ار ﻝﻠﻌواﻤل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 ﺘراﺠﻊ ﻋدد اﻷﻨدﻴﺔ ﻤن  29إﻝﻰ  27وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻨﺨﻔﺎظ ﻋدد اﻝرﺨص
 ﺘﺨﻠﻲ اﻝﻌﺼﺒﺔ ﻋن ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﺎﻝدورﻴﺎت واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺜل اﻝﻌﻤود اﻝﻔﻘري ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻠﻤداﺨﻴل
أﻴﻬﺎ اﻝﺴﺎدة ،ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻤﺠﻤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺼﺒﺔ ﺨﻼل ﻤوﺴم
.2015
واﻝﺴ ــﻼم ﻋﻠﻴﻜــم ورﺤﻤــﺔ اﻝﻠـﻪ.
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