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 التقرير المالي لسنة 2017/2016

 

 مجموع المداخيل:

 الرصيد البنكي األولي 521,07 149

 المداخيل بالشيك 200.00 139

 المداخيل نقدا 750.00 292

 المداخيل بالتحويالت 802.00 63

 المبلغ المتوصل به من الضحى 350.00 284

    

 المجموع العام للمداخيل 623.07 929

 

  مجموع المصاريف:

تسييج المركب ) جدول 01 (                     134,20 284

مصاريف العمال )ج 02 (                     887,00 315

الكهرباء  )ج 03 (                       362,19 50

تنقالت أعضاء المكتب  ) ج 04 (                       309,50 13

اإلدارة  ) ج 05 -أ و 05 -ب (                         690,00 5

مالبس الحراس ) ج 06 (                            888,00 3

مختلفات  ) ج 07 (                       567,94 31

النظافة والبستنة                         159,40 7

تهيء ملعب األطفال                          500,00 9

الحدادة وااللومنيوم                       000,50 16

 االقتطاعات البنكية                            807,00

المجموع                               305,73 738

التكلفةمجموع المصاريف

 

191317,34: 2017يوليوز  14الرصيد البنكي الى حدود   

 مداخيل    623,07 929                      

 مصاريف     305,73 738                      

 الباقي    317,34 191                      
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 تسييج المركب : جدول 01 :

ب(المكلف )بعد االستشارة مع المكت التكلفة  المهمة/المشتريات 
درهم 00.00العمل تطوعي   الدراسة التقنية: امين المال بدر العرابي 

(  قياس محيط المركب1  

( مقارنة مختلف األسعار بين طنجة 2

 والدار البيضاء
( اختار المواد المستعملة3  

( التنقل الى مختلف الشركات 4

واالتصال بهم عبر السيارة الخاصة 
هاتف الخاص.ألمين المال. وبال  

( اعداد تقرير اجمالي وتمهيدي قصد 5

 االطالع عليه من طرف إعطاء المكتب
 

درهم 284134.20  

 ملحوظة: االشغال الزالت لم تنتهي بعد.
 تكلفة السياج ________________

   

درهم 284134.20  

 

 المجموع العام للسياج  

 

المال بدر العرابي بإعداد تقرير مفصل عن انجاز السياج.ملحوظة: للمزيد من المعلومات فقد قام السيد امين   

 

 مصاريف العمال : ج 02 :

 الحراس والمسؤول عن المجمع 259467.00

 منظفات الساللم 23400.00

 منظف المجمع 25200.00

 عامالت البستنة 7820.00

   

 المجموع العام  315887.00

 

 الكهرباء: ج 03 :

ةاالنارة العمومي 6495.00  

 فواتير انارة الساللم 33886.19

اصالح كهرباء الساللم والمؤقتات، شراء بروجكتورات, وباقي  9981.00

 االعمال المرتبطة بالكهرباء

أضواء كاشفة )بروجيكتور( من بريكوما  10مصاريف شحن  00.00

 الى المركب على متن السيارة الخاصة ألمين المال

  

اريف الكهرباءالمجموع العام لمص 50362.19  
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 تنقالت أعضاء المكتب : ج 04 :

 االعضاء التكلفة

 السيد:وكيل االتحاد إبراهيم بوسحيتة 7900.00

 السيد :المستشار عبد الكريم الفياللي البلغيتي 2500.00

 السيد :الكاتب العام  عبد الحق الشمالي 1300.00

كلالسيد:المستشاران رشيد المفضل وحميد المتو 600.00  

 السيد:نائب الرئيس ادريس الصافي 100.00

 السيد: مسير المركب علي الدحماني 909.50

 السيدة:المستشارة الهام التناني 00.00

 السيد : المستشار رشدي بغدادي 00.00

 السيد: المستشار بنكيران 00.00

 السيد: نائب امين المال العمري عبد الحق 00.00

 السيد : امين المال بدر العرابي 00.00

  

 المجموع العام للتنقالت 13309.50

 

 اإلدارة : 

 تجهيز المكتب : ج 05- أ : 

المكلف )بعد االستشارة مع  التكلفة

 األعضاء(
 المهمة/ المشتريات

درهم 00.00عمل تطوعي  بدر العرابي المال: السيدامين   الطباعة وآالتالتنقل قصد مقارنة أسعار الحواسيب    

درهم 00.00عمل تطوعي  بدر العرابي المال: السيدامين    شحن الحاسوب والة الطباعة وملحقاتهم من طنجة الى المركب 

المال. ألمينعبر السيارة الخاصة   

درهم 00.00عمل تطوعي  windowsوملحقات الحاسوب  امين المال: السيد بدر العرابي  تثبيت نظام    

سوب الة الطباعة والملحقاتالحا _______ 3900.00  

 

ب :  – 05ج :   

 المهمة /المشتريات المكلف )بعد االستشارة مع المكتب( التكلفة

درهم 00.00عمل تطوعي   خزانة شراء قصد Kitea إلى التنقل امين المال بدر العرابي 

درهم 00.00عمل تطوعي   شحن الخزانة من المتجر الى المجمع امين المال بدر العرابي 
 عبر السيارة الخاصة المين المال .

درهم 1790.00  تكلفة الخزانة ______________ 
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 مالبس الحراس : ج 06 :

 المهمة/المشتريات المكلف )بعد االستشارة مع األعضاء( التكلفة
درهم 00.00عمل تطوعي   امين المال بدر العرابي 

 الرئيس إبراهيم بوسحيتة
اء زي التنقل لمقارنة األسعار واقتن

 الحراس
درهم 00.00عمل تطوعي   امين المال بدر العرابي 

 
من طنجة الى  المستخدمينشحن مالبس 

على متن السيارة  المركب مرتين
المال. ألمينالخاصة   

 التكلفة االجمالية للمالبس  3888.00
 

 

 مختلفات : ج 07 :

 المفوض القضائي 4200.00

سابقممون الحفالت للجمع العام ال 5400.00  

 النسخ. تصحيحمصاريف متعلقة بالمكتب )الهاتف . 7690.97
 االمضاءات.....(

مصاريف متعلقة بالمركب )اسمنت , تغدية الكالب. تهيئة  8341.47
 المدخل...(

 صباغة بعض ساللم العمارات 5935.50

  

 المجموع العام للمختلفات 31567.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


