
 0 

 

 لتنـس بقليبيةانـادي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2011  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1122/1121 موسم
 

 بيألذالتقرير ا
 

 



 1 

         
 يةتقييمالجلسة العامة ال               

 سّيدي رئيس الجلسة

 السادة ممثلو الجمعيات والمنظمات

 يةمنخرطو نادي التنس بقليب  السادة

 األخوات واإلخوة الضيوف الكرام

تتشّرف هيئة النادي بالترحيب بكم جميعا وتشكركم على تلبيتكم الدعوة لحضور 

للنظام الداخلي للنادي الجاري العمل به وما جرت به  فعاليات هذه الجلسة التي تلتئم وفقا

 العادة 

الرياضي  للموسم ناديال تقييم نشاط انتولى فيه إن هذه المناسبة هي فرصة

رائقة، فاسحة المجال لحوار ثرّي بناء من أجل  الجلسة راجين أن تكون هذه المنصرم،

 .الناشئة وخدمة لثوابت الوطن وتعزيزا لقيم االنتماء إليه وشرف الّنضال من أجله

 :وتتضّمن جلستنا

 .تالوة التقرير األدبي -    

 .تالوة التقرير المالي -    

 .من قبل المنخرطين والمصادقة عليهمامناقشة التقريرين  -    

 
 ,سادتي الحضور

ال ريب أّن النتائج الباهرة التي حّققتها الرياضة التونسّية إقليمّيا ودولّيا تعتبر      

التتويج األمثل للعمل الّدؤوب الذي تقـوم به مختلف الهياكل والمتمثلة في الدعم المادي 

هرا من مظاهر رقّي المجتمعات و يعكس مدى والمعنوي لهذا الميدان الذي يبقى مظ

 .تطّورها 
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وبناء على ذلك، عملت الهيئة المديرة للنادي من موقعها على المساهمة في مسيرة 

التنمية الرياضية لبالدنا وذلك بتطوير رياضة التنس بقليبية عبر برامج عمل مدروسة 

تهيئة النادي بالمالعب ُرسمت مسّبقا وشملت معظم الجوانب التي تهّم هذه اللعبة، ك

والتجهيزات، إضافة إلى االرتقاء بالمستوى الفّني لاّلعبين، وال أدّل على ذلك ما وصل إليه 

النادي في هذه الفترة الوجيزة من إنجازات ونتائج حققت نقلة نوعية بما يتالءم مع 

 .طموحاتنا واألهداف التي رسمناها للنهوض بهذه الرياضة

 :التواليو هي على وطنّية  بعة دوراتأرلنادي نظم او قد 

 211 شارك فيها 1122ديسمبر 12إلى  ديسمبر21سنة من  21دورة وطنية أقل من  

 العبا والعبة

 االعب 271شارك فيها  1121مارس  11مارس إلى  21من أكثر سنة ف21دورة وطنية  

 .والعبة

عبا والعبة من مختلف ال 11 شارك فيها 1121ماي  1يوم براعم دورة وطنية لصغار ال 

 .نوادي التنس بالجمهورية

 271شارك فيها  1121جويلية  11جوان إلى  12من سنة  21أقل من دورة وطنية  

   . العبا والعبة

 م 1121هـ أوت 2211 خالل شهر رمضان المعظممحليتين  دورتين و

 فردي رجال:  األولى

 زوجي مختلط:  ةالثاني

وكانت فرصة  المشاركين و رواد و أحباء النادي الالعبينوقد القت استحسان 

 .لتالقح األجيال وخلق جو من المرح والتفاعل في النادي

نفيدكم أننا لم نرتقي إلى مستوى الطموحات التي كنا نأملها حيث أننا هذا و  

فسخ عقد المدرب المشرف على النادي ل اضطرارواجهنا جملة من الصعوبات أهمها 

و كذلك الديون  قبل نهاية الموسم الرياضيلمصنفين أواخر شهر أفريل الالعبين ا

و التي حالت دون مزيد النهوض بالمستوى المتخلدة بذمة النادي والتي أثقلت كاهله 

 ...الفني لالعبين من خالل إعتماد حصص تدريبية إضافية فنية و بدنية 

المحلي م بها اإلطار الفني المجهودات الكبيرة التي قا هنا ال يفوتنا أن نثني على 

منح سلط  وجزء من رغم اعتماد النادي على التمويالت الذاتيةو والالعبون واألولياء
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، وذلك بحسن التدبير كما سيتضح إجماال ، كانت النتائج مشّرفة المحدودة  اإلشراف

 .التقرير الماليبذلك 

 لهذا الموسم ناالعبيجدول توضيحي لنتائج هنا و نستعرض عليكم 

 النتائج الفئة العمرية (ة)الالعـب  التاريــخ الــدورة

 1122ديسمبر قليبية

 مجدي عبد الواحد

 طه المسلماني

 سليم صمود

 سيف ريدان

 فراس السليتي

 فرح بن ناصر

 مرام اليحياوي

 محمود األنقليز+سليم صمود

 يوسف الشكيلي+مجدي عبد الواحد

 سنوات 19أقل من 

 سنوات 19أقل من 

 سنوات 21أقل من 

 ةسن 21أقل من 

 ةسن 21أقل من 

 ةسن 21أقل من 

 ةسن 21أقل من 

 سنوات 01زوجي أقل من 

 سنوات 01زوجي أقل من 

 فائز بالدورة

 نهائي

 نصف نهائي

 فائز بالدورة

 نهائي

 نصف نهائي

 نصف نهائي

 فائز بالدورة

 نهائي

 فائز بالدورة ةسن 21أقل من  أحمد القبجي 1121فيفري  قربــة

حمـام 

 سوسة
 نصف نهائي سنوات 19أقل من  مجدي عبد الواحد 1100 ديسمبر

 1101فيفري  المهدية

 مجدي عبد الواحد

 طه المسلماني

 إيهاب الشاطر

 سنوات 19أقل من 

 سنوات 19أقل من 

 ةسن 21أقل من 

 فائز بالدورة

 نصف نهائي

 نصف نهائي

 1101مارس المنستير
 مجدي عبد الواحد

 طه المسلماني
 سنوات 19أقل من 

 سنوات 19أقل من 

 نهائي

 نصف نهائي

 فائز بالدورة سنوات 19أقل من  مجدي عبد الواحد 1121 مارس مقريــن

 فائز بالدورة سنوات 19أقل من  مجدي عبد الواحد 1101 مارس المرسى

 نصف نهائي غير مصنف ارشوقي الشّع 1101مارس  قليبية

 فائز بالدورة ةسن 21قل من أ أحمد القبجي 1101جوان   مقرين

 فائز بالدورة سنوات 19أقل من  جدي عبد الواحدم 1121 جوان تونـس

الكهرباء 

والغاز 

 بتونس

 نهائي سنوات 19أقل من  مجدي عبد الواحد 1121جوان

 قليبيــة
-جوان19

 1121جويلية04

 مجدي عبد الواحد

 طه المسلماني

 إيهاب الشاطر

 سيف ريدان+ أيهاب الشاطر

 سنوات 19ل من أق
 سنوات 19أقل من 

 ةسن 21أقل من 

 سنة 01زوجي أقل من 

 نهائي

 نصف نهائي

 نهائي

 نهائي

الحي 

الوطني 

الرياضي 

 بالمنزه

 1121جوان 
 فيصل قدور

 محمود األنقليز
 سنوات 19أقل من 

 سنوات 21أقل من 

 نهائي

 نهائي
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 1121جويلية  الحمامات

 مجدي عبد الواحد

 طه المسلماني

 الشاطرإيهاب 

 سنوات 19أقل من 
 سنوات 19أقل من 

 ةسن 21أقل من 

 نهائي

نصف نهائي 

 نصف نهائي

 كأس تونس

 فرق
 نصف نهائي سنة 21أقل من  أحمد القبجي+مهدي زقير 1121سبتمبر 

بطولة تونس 

 فردي
 فائز بالدورة سنوات 19أقل من  مجدي عبد الواحد 1121سبتمبر 

 

 دورات صغار البراعم

 

 نهائي سنوات 10أقل من  يوسف الشكيلي 1121مارس شال

 فائز بالدورة سنوات 10أقل من  يوسف الشكيلي 1121ماي  قليبية

 

و إليكم الترتيب الوطني ألبرز الالعبين المصنفين لنادي التنس بقليبية موسم 
1122/1121 

  

 الترتيب االسم و اللقب الصنف

 سنوات 9أقل من 
 بطل تونس مجدي عبد الواحد

 السادسةالمرتبة  طه المسلماني

 سنوات 21أقل من 
 عةتاسالمرتبة ال إيهاب الشاطر

 ة عشرلثالمرتبة الثا سيف ريدان

   

 
للمشاركة  سنة 21للمنتخب الوطني ألقّل من  تمت دعوة الالعب إيهاب الشاطركما 

 في تربص النخبة

ق األطفال بهذه طير وتعلجّدية التأيشهد النادي إشعاعا محليا و وطنيا راجع ل

لذلك كان اإلرتفاع السريع لعدد المجازين أمرا حتميا، فقد تطّور العدد من . الرياضة

 211و  ذكور 112 مجازا هذا الموسم 121إلى 1112/1111سم مجازا خالل مو 27

 .إناث
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 :المشاريع المستقبلية

لخطوات قادمة مرحلة جديدة ال شك أننا نتقدم بثبات ولن نتوقف وستكون الفترة ال

 :على تعزيز المكاسب وإثراء اإلنجازات من خاللأخرى ستواصل فيها الهيئة المديرة 

الدولية  اتمن تنظيم الدور النادي تمكنيتنوير المالعب حسب المواصفات الدولية ل (2

 .لضمان الحضور الجماهيري المكثفو

 .هاستخالص ديونالعمل على تنويع مصادر تمويل النادي و (1

 .ةاستغالله كقاعة رياضقصد بناء طابق علوي فوق المقر  (3

 .إنشاء مغازة لبيع اللوازم الرياضية (2

 .تشييد مدارج حول المالعب (1

 

من ع كل من تطّوكل من ساندنا ماديا وأدبيا و وفي الختام نجزل الشكر والثناء ل

لمستشهرين الذين وضعوا ثقتهم فينا وخاصة منهم ا هذا الموسم الرياضي أجل إنجاح

 ولوالهم لما تمكنا من تجاوز بعض الصعاب 

 

كل القائميين على الشأن الرياضي بالبالد لمزيد دعمنا معنويا وماديا  ندعو كما

فالمال قوام األعمال إلستخالص ما تخلد بذمة النادي من ديون وللمحافظة على خاصة  

 .والعمل على تطويرها والرقّي بها مكاسبه

   
 

 و الســــالم

 الكاتب العام 

 

 

 ميالء صمود 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1122/1121 موسم
 

 التقرير املالي
 



 1121 نوفمبر 04قليبية في 

 

 بسم اهلل الرمحان الرحيم

ة عن كافة رني أصالة عن نفسي و نيابيسحضرات السيدات و السادة ،       

لتنس بقليبية أن أرحب بالسيد رئيس الجلسة ، النادي أعضاء الهيئة المديرة 

 .لتنس بقليبيةانادي بأحباء و  وخةة الضية  الررا  ،باأل

سعيدة ألتةّجه بجزيل الشرر قرير المالي أستغّل هذه الفرصة الو قبل تالوة الت 

األطرا  التي دعمتنا ماديا و معنةيا و التي لها الفضل الربير الهياكل و لرافة

و شحذ عزائمنا للقيا  بمهمتنا  0210 / 0211في إنجاح مةسمنا الرياضي 

 .برل عز  و ثبات 

ين وقفةا إلى جانبنا و واكبةا كما أتةجه بخالص التقدير و االمتنان لرل الذ

 :مسيرتنا ، و لم يبخلةا علينا بشتى أنةاع الدعم و المساندة و هم السادة 

 المبلغ الجهة المانحة العدد

 000110111 السيــــــــــــــــــــــــــــد محمــــــــد أميــــــــن صمــــود 10

 0,0110111 ــــد زقيــــــــــــــــــرالدكتــــــــــــــــــــــــور محمــــــــ 10

 000110111 ممثلة في شخص السيد زهيـــر الصيـــد ESSIDمؤسسة  10

 001110111 السيــــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــي القربصلــــــــــــي 10

10 OPTIQUE HAMMADA  0,1110111 ادةماهر حّمممثلة في شخص السيد 

 0,1110111 ــس الحجــــامـأنيــممثلة في شخص السيد  ZENمؤسسة  10

 0,1110111 يخميس المسلمانممثل في شخص السيد  األوبيرا مقهى 10

 0110111 مطعـــم المنصورة ممثل في شخص السيد كريم بن نصر 10

 0110111 هشــــام الزرلــيممثلة في شخص السيد  FIOREمؤسسة  10

01 INES OPTIQUE 0110111 إيناس بن رحومة ةممثلة في شخص السيد 

 0110111 السيــــــــــــــــــــــــــــد محمــــــــــــد األنقليــــــــــــــــز 00

 

 Turquoise Beach Clubلـ سفيان بن ناصف ممثال  ديشرر السكما ال يفةتني 

علي السناني لما و السيد  FASH PUBحسان القريتلي ممثال لمؤسسة السيد و  

 لنادي التنس بقليبية م دع قدمةه من

SABER
Tampon TCK



المبلغر/ ع  

017500,000

021000,000

035000,000

04360,000

055620,000

0626815,000

077680,000

082365,000

092215,000

106800,000

112290,000

67645,000

(2011/2010  يىسى يُحة باقي) انبهذيـــــة يُحــــــة

اإلَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطات

انذعـــــــــــــــــــــــــــــــى بطاقــــــــــــــــــــات

انالعبيـــــــــــــــــــــــــــٍ إشتراكــــــــــــــــات

بقهيبيــــــــــــــــــــــــة انتُــــــــــــــــس دورات

انًالعـــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــــراء

المصذر

(انًالعب إحذاث في انىالية يساهًة قسط) انىاليــة يُحـــة

جملـــــــــــــــــة المداخيــــــــــــــــــل

بانرياضـــة نهُهــــىض انىطُــــي انصُذوق يُحــــــة

انتُس دورات و انتربصات في األونياء يساهًة

إشهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

يختهفـــــــــــــــــــــــــــة يذاخيـــــــــــــــــــــم

 بطاقت خاصت بمذاخيل نادي التنس بقليبيت خالل

الموسم الرياضي 

2011- 2012



المبلـــــغر/ ع  

0118868,500

029313,140

0312018,900

04505,000

059445,250

06578,708

073292,535

0812500,000

09259,977

10835,571

67617,581 جملـــــــــــــــــة المصاريــــــــــــف

إداري  أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

انصيــــــــــــــــاَة و  انتعهــــــــــــــــــــذ و  اإلحذاثـــــــــــات

ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٌ  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــالص

بُكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  آداءات

ريــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــي  أثــــــــــــــــــــــــاث

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

انفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اإلطـــــــــــــــــــــــــــــــــار

انبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  اإلطـــــــــــــــــــــــــــــار

تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  دورات

نهتُـــــــــــــــــــــــــس  انتىَسيـــــــــــــــــة  انجـــايعــــــــة

يختـــــــهفــــــــــــــــــــــــــــــة   يصــــــاريـــــــــــــــــــــــف

 نادي التنس بقليبيت خالل بطاقت خاصت بمصاريف

الموسم الرياضي

 2011- 2012



500,000=                         مؤجلت صكوك

860,074    =2012 - 2011 الرياضي الموسم موازنت

67617,581

:   السابق للموسم  بالحساب الباقي

67645,000=               انًذاخيم

360,074   :2012/10/16 بتاريخ بالحساب الباقي

=            انًصاريف

832,655

الماليت الموازنت



الجملتديون متخلذة

17800,87610300,876

7000,0003500,000

6000,0006000,000

2700,0001200,000

2500,0002500,000

4070,0004070,000

4302,0004302,000

500,000500,000

32372,876

1500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

مبالغ مسذدة 

7500,000

3500,000

0,000

اإلسم

محمذ أميه صمود

محمذ خلف اهلل

مقاوالث علي القزبصلي

الجامعت التووسيت للتىس

محمذ سقيز

أشغال إفزيقيا

كمال به الشيخ

مىذر صمود

الذيون المتخلذة لنادي التنس بقليبيت



44872,876السابقت للمواسم متخلذة ديون 

860,074   2012 - 2011 الرياضي الموسم موازنت

انسالو و

انًال أييٍ

محمذ المسلماوي

31512,802بقليبيت التنس  لنادي العجس جملت

201212500,000 - 2011  موسم المستخلصت الذيون 

32372,876بقليبيت التنس لنادي متخلذة ديون

الخالصت



قيمت الذيه المستخلص

7500,000

مقاوالث علي القزبصلي

محمذ سقيز

3500,000

1500,000

اإلسم

محمذ أميه صمود

جملت الذيون المستخلصت خالل الموسم 

2012 - 2011الزياضي 

12500,000

الذيون المستخلصت لنادي التنس بقليبيت



 Tennis Club DE Kelibia بقليبية نادي التنس
 

 

 

 

 10/00/2102: قليبية في

 

 

 

 

 

 مراجعة الحسابات الماليةادة ــــشه
 1122/1121موسم 

 
 

      

لتنس انادي  أعضاء هيئة، و أمين بن يوسف شريف بن سليماننحن الممضيان أسفله        

على  عناإطل النظام الداخلي للنادي فقد من غير الممضين و عمال بالفصل عشرين من بقليبية

 والوصوالتنشهد أن كل الوثائق و، 0211/0210سابات دخال وصرفا للموسم الرياضي حال

 .لها مع المراجع المؤيدة ومتطابقةسليمة 

 اإلطالعمة من يريد ذرفنا وهي على طالموسم ممضاة من  ذا كما نفيد أن وثائق هذاه        

 .عليها

 

 
 

 

 اءاإلمض                                               

 

 

 
 أمين بن يوسف                                                     شريف بن سليمان         



 Tennis Club DE Kelibia بقليبية نادي التنس
 

 

 

 

 

 10/00/2102: قليبية في

 

 

 

 

 راءةــادة بــــشه
 

 

      

 . لتنس بقليبيةانادي  حسابات ، مراقب محمد أمين صمودأسفله  الممضيإني           

شهد أن أ، 0211/0210على حسابات النادي دخال وصرفا للموسم الرياضي  يإطالعبعد 

محمد مكن السيد ألك ذلها، ل اجع المؤيدةمع المر ومتطابقةسليمة  الوصوالت وكل الوثائق 

 .أمين مال النادي من شهادة البراءة المسلماني

 .عليها اإلطالعمة من يريد ذوهي على  يرفطالموسم ممضاة من  فيد أن وثائق هذاأذا كما ه

 

 
 

 

 اءاإلمض                                                                  

 

 

 
                                                            محمد أمين صمود                                                                    


