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 يةتقييمالجلسة العامة ال               

 سّيدي رئيس الجلسة

 السادة ممثلو الجمعيات والمنظمات

 منخرطو نادي التنس بقليبية  السادة

 كراماألخوات واإلخوة الضيوف ال

تتشّرف هيئة النادي بالترحيب بكم جميعا وتشكركم على تلبيتكم الدعوة لحضور فعاليات 

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

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

رائقة، فاسحة المجال لحوار ثرّي بناء من أجل الناشئة وخدمة  الجلسة ون هذهراجين أن تك

 .لثوابت الوطن وتعزيزا لقيم االنتماء إليه وشرف الّنضال من أجله

 وتتضّمن جلستنا:

 تالوة التقرير األدبي.     -

 تالوة التقرير المالي.     -

 ليهما.مناقشة التقريرين من قبل المنخرطين والمصادقة ع     -

 سادتي الحضور,
التي حّققتها الرياضة التونسّية إقليمّيا ودولّيا تعتبر التتويج  ال ريب أّن النتائج الطيبة     

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

برغم الظروف  كس مدى تطّورهاعلذي يبقى مظهرا من مظاهر رقّي المجتمعات و يا  الميدان

 االستثنائية الصعبة التي تمر بها البالد

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

عبر برامج عمل وتطويرها رياضة التنس بقليبية مزيد التعريف بالرياضية لبالدنا وذلك ب

عظم الجوانب التي تهّم هذه اللعبة، كتهيئة النادي بالمالعب مدروسة ُرسمت مسّبقا وشملت م
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بجلب أفضل المدربين والمعدين  وذلك والتجهيزات، إضافة إلى االرتقاء بالمستوى الفّني لاّلعبين

وبالسهر على متابعة التدريبات وتنقالت أبناء النادي  ،البدنيين في نطاق قدرة النادي المادية طبعا

وال أدّل على ذلك ما وصل إليه النادي في هذه الفترة الوجيزة من  ف لهم.وتوفير أحسن الظرو

إنجازات ونتائج حققت نقلة نوعية بما يتالءم مع طموحاتنا واألهداف التي رسمناها للنهوض 

 بهذه الرياضة.

يشهد النادي إشعاعا محليا و وطنيا راجع لجّدية التأطير وتعلق األطفال بهذه هذا و 

، حتميا . لذلك كان اإلرتفاع السريع لعدد المجازين أمرابة األولياء ألبنائهمومواك الرياضة

 مجازا هذا الموسم  913 إلى 4007/4002 مجازا خالل موسم 74 فقد تطّور العدد من

 .إناث 111و  ذكور191

     نظم النادي في بها من الناشئةوفي نطاق التعريف برياضة التنس في المدينة وتقري

يوما مفتوحا حيث تمت توجيه دعوات إلى المدارس االبتدائية ورياض  4014 ديسمبر شهر

لعبة التنس مع مدربي النادي اللذين كانوا جميعا في الموعد  و اكتشافللحضور  األطفال

 .هذه التظاهرة إقباال طيباوقد القت  لتأطير األطفال 

 التوالي:و هي على وطنّية  دورات ثالثلنادي نظم ا كما

 والعبة العبا   942 فيها شارك 4019 فيفري  فوق فما سنة 11 دورة وطنية 

 .والعبة االعب    104    فيها  شارك   4019 مارس سنوات 10من  أقل وطنية دورة 

    .والعبة العبا   491  فيها شارك  4019 أوت فوقفما  سنة 11 وطنية دورة 

القت استحسان   4019 أوتهـ  1797 المعظمن خالل شهر رمضا لية رات محثالث دو و    

وكانت فرصة لتالقح األجيال وخلق جو من  أحباء الناديوالمشاركين ورواد والالعبين 

 المرح والتفاعل في النادي.

تحسين وواستضاف النادي عدة نوادي تنس قصد إجراء مباريات ودية لمزيد االحتكاك 

 شال وأطلنتيس صفاقس، الحمامات ، نذكر منها نادي نابل  بناء الناديالمستوى الفني أل

 سنوات 10 من أقل العمرية للفئة  4019 كما استضاف نادي التنس بقليبية كأس تونس

 4019 سبتمبر 12-11 ذكور منو أناث

نظم النادي رحلة إلى نادي التنس بتونس لحضور نهائي الدورة الدولية لمدينة و  هذا

 لتمكين العبينا من فرصة مشاهدة العبين محترفين عن قرب tunis openتونس 

 كأحسن la 1ere nuit des trophées لااألبط نادي التنس بقليبية في سهرة  تويجم تو ت

 10 فريق األقل من و بطال لتونسمجدي عبد الواحد  ج الالعبتّوكما   ن للناشئةنادي مكّو
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فريق كذلك ن من الالعبين مجدي عبد الواحد ، فيصل قدور و طه المسلماني المتكّوسنوات 

ي لكأس لوصولهم للدور النهائمحمد المسلماني و أحمد القبجي ن من الالعبين المتكّواألواسط 

 تونس.

 حيث  ذلكللنادي إال أن طموحنا يتجاوز وبرغم هذه النتائج المشرفة نفيدكم أننا هذا و

ضف إلى  الدوليةللمواصفات  المالعب الذي ال يرقى تنويرجملة من الصعوبات أهمها  نواجهأننا 

توى بالمسو حالت دون مزيد النهوض التي أثقلت كاهله المتخلدة بذمة النادي الديون  ذلك

 تدريبية إضافية فنية و بدنية .. عتماد حصصالفني لالعبين من خالل ا

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

منح سلط اإلشراف المحدودة ، دي على التمويالت الذاتية ورغم اعتماد الناو والالعبون واألولياء

 التقرير المالي.بإجماال ، وذلك بحسن التدبير كما سيتضح ذلك كانت النتائج مشّرفة 

 لهذا الموسمنا جدول توضيحي لنتائج العبيو نستعرض عليكم  

 النتائج الفئة العمرية الالعـب )ة( التاريــخ الــدورة

 0220ديسمبر سصفاق

 مهدي زقير

 مجدي عبد الواحد

 طه المسلماني

 طه المسلماني

 غير مصنف

 سنوات 01أقل من

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01زوجي أقل من 

 نصف نهائي

 فائز بالدورة

 نصف نهائي

 نصف نهائي

 0220ديسمبر  المنستير

 فيصل قدور

 مجدي عبد الواحد

 طه المسلماني+ مجدي عبد الواحد

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01زوجي أقل من 

 نصف نهائي

 فائز بالدورة

 فائز بالدورة

 0222فيفري  ليبيةق

 هدي زقيرم

 القبجي صفوان

 محمد المسلماني

 غير مصنف

            غير مصنف

 مصنف

 نصف نهائي

 نصف نهائي

 نهائي

 0222مارس  سوسة
 طه المسلماني+مجدي عبد الواحد

 يوسف الشكيلي

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 10أقل من 

 نهائي

 نهائي 

 نهائي سنوات 10أقل من  فيصل قدور 0222مارس مساكن

 0222 رسما قليبية

 آدم األنقليز

                                     يوسف الشكيلي

 مجدي عبد الواحد

 طه المسلماني

 فيصل قدور

 مجدي عبد الواحد+طه المسلماني

 سنوات 10أقل من 

    سنوات 10أقل من 

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01أقل من 

 01زوجي أقل من 

 نصف نهائي

 فائز بالدورة

 نهائي نصف

 نصف نهائي

 نهائي

 نهائي

 فائز بالدورة ةسن  00أقل من محمود األنقليز 0222 مارس مقرين

مهل بو

 البساتين
 نصف نهائي سنة 01أقل من  صفوان القبجي 0222مارس
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الكهرباء 

 والغاز بتونس
 نهائينصف  سنوات 01أقل من  فيصل قدور 0222جوان

 فائز بالدورة فمصن المسلمانيمحمد  0222جوان المرسى

الحي الوطني 

الرياضي 

 بالمنزه

 0222جوان 
 +مجدي عبد الواحد فيصل قدور

 مجدي عبد الواحد

 سنوات 01أقل من

 سنوات 01أقل من 

 فائز بالدورة

 نهائي

نادي التنس 

 بتونس
 0222جويلية 

 طه المسلماني

 فيصل قدور+مجدي عبد الواحد

 محمد المسلماني

 سنوات 01أقل من 

  سنوات 01أقل من 

 مصنف

 فائز بالدورة

 نهائي 

 نصف نهائي

 0222 جويلية نابل

 يوسف الشكيلي

 طه المسلماني

 مجدي عبد الواحد

 فيصل قدور

 مجدي عبد الواحد+يوسف الشكيلي

 طه المسلماني+فيصل قدور

 سنوات 01ن أقل م

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01زوجي أقل من 

 سنوات 01قل من زوجي أ

 نهائي 

 نصف نهائي

 نهائي

 فائز بالدورة

 نهائي

 فائز بالدورة

 نصف نهائي مصنف حمد المسلمانيم 0222أوت  قليبية

 0222أوت  شال

 طه المسلماني

 فيصل قدور

 مجدي عبد الواحد

 فيصل قدور+طه المسلماني

 سنوات 01أقل من

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01زوجي أقل من 

 نصف نهائي

 نهائي

 فائز بالدورة

 نهائي

 0222أوت نابل
 محمود األنقليز

 هاب الشاطريإ

 سنة 00أقل من 

 سنة 01أقل من 

 نهائي

 نهائي

 0222أوت  حمام سوسة
 طه المسلماني

 فيصل قدور

 سنوات 01أقل من

 سنوات 01أقل من 

 نصف نهائي

 نهائي

المستقبل 

الرياضي 

 بالمرسى

 0222سبتمبر 

 بد الواحدمجدي ع

 مجدي عبد الواحد

 طه المسلماني+فيصل قدور

 سنوات 01أقل من 

 سنوات 01زوجي أقل من 

 سنوات 01زوجي أقل من 

 فائز بالدورة

 نصف نهائي

 فائز بالدورة

بطولة 

 تونس)فردي(
 0222سبتمبر 

 فيصل قدور

 مجدي عبد الواحد

 أحمد القبجي

 مجدي عبد الواحد

 سنوات 01أقل من 

 واتسن 01أقل من 

 سنة 01أقل من 

 سنوات 01زوجي أقل من 

 نصف نهائي

 فائز بالدورة

 نصف نهائي

 نصف نهائي

 

 

 0222سبتمبر  كأس تونس للفرق
 سنوات 01أقل من 

 سنة 01أقل من 

 نهائي

  نهائي
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 و إليكم الترتيب الوطني ألبرز الالعبين المصنفين لنادي التنس بقليبية موسم
4014/4019 

 

  

 

ممولة  ين مجدي عبد الواحد وطه المسلماني بحصص تدريبيةالالعب تمتع كل منكما 

في نطاق العناية برياضيي النخبة وفي نفس اإلطار تم دعم  نسية للتنسمن طرف الجامعة التو

 .للموسم القادمالالعب مجدي عبد الواحد بمعدات رياضية 

 المشاريع المستقبلية:

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

 وإثراء اإلنجازات من خالل: تعزيز المكاسبأخرى ستواصل فيها الهيئة المديرة 

لضمان والدولية  اتمن تنظيم الدور النادي تمكنيتنوير المالعب حسب المواصفات الدولية ل (1

 الحضور الجماهيري المكثف.

 .هاستخالص ديونالعمل على تنويع مصادر تمويل النادي و (4

 ة.قصد استغالله كقاعة رياضبناء طابق علوي فوق المقر  (9

 وازم الرياضية.إنشاء مغازة لبيع الل (7

 .تشييد مدارج حول المالعب (2

 .نادي إنشاء مالعب ترابية خلف مقر ال (6

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

ن ولمستشهراو الجامعة التونسية للتنس وبلدية قليبية وخاصة منهم هذا الموسم الرياضي إنجاح

 م فينا ولوالهم لما تمكنا من تجاوز بعض الصعاب الذين وضعوا ثقته

 ،كل القائميين على الشأن الرياضي بالبالد لمزيد دعمنا معنويا وماديا خاصة ندعو هذا و

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

 على تطويرها والرقّي بها.

   
 

 الترتيب قباالسم و الل الصنف

 سنوات  22أقل من

 بطل تونس مجدي عبد الواحد

 الثالثةالمرتبة  فيصل قدور

 المرتبة الثامنة طه المسلماني

 سابعةالمرتبة ال يوسف الشكيلي سنوات  20أقل من 

 و الســــالم

 الكاتب العام 

 

 

 ميالء صمود 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102/2102 موسم
 

 التقرير املالي
 



 2102 أكتوبر 02قليبية في 

 

 بسم اهلل الرمحان الرحيم

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

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

 .لتنس بقليبيةا ناديبأحباء و  خوة الضيوف الكرام ،البا

سعيدة ألتوّجه بجزيل الشكر و قبل تالوة التقرير المالي أستغّل هذه الفرصة ال 

األطراف التي دعمتنا ماديا و معنويا و التي لها الفضل الكبير الهياكل و لكافة

و شحذ عزائمنا للقيام بمهمتنا بكل  2102 / 2102في إنجاح موسمنا الرياضي 

التي لقينا بلدية قليبية النيابة الخصوصية لوص و نذكر بالخصعزم و ثبات 

التي تنازلت عن دين النادي المتخلد الجامعة التونسية للتنس و  كل الدعممنها 

 . بذمتها حسب تقرير الجلسة العامة األخيرة

كما أتوجه بخالص التقدير و االمتنان لكل الذين وقفوا إلى جانبنا و واكبوا 

 : مسيرتنا ، و لم يبخلوا علينا بشتى أنواع الدعم و المساندة و هم السادة

 

 المبلغ الجهة المانحة العدد

 000110111 ممثلة في شخص السيد زهيـــر الصيـــد ESSID مؤسسة 10

 0,1110111 ــس الحجــــامـأنيــممثلة في شخص السيد  ZENمؤسسة  12

 0,1110111 الخضار فؤادممثل في شخص السيد  مركز تصفية الدم 12

14 
                                         مركز التجميل الطبي و الليزر للبشرة

 محمد بن سليمان الدكتور مثل في شخصم
0,1110111 

 0110111 هشــــام الزرلــيممثلة في شخص السيد  FIOREمؤسسة  10

 0110111 ممثلة في شخص السيد حسام األنقليز DOREMAILمؤسسة  10

 0110111 السيــــــــــــــــــــــــــــد محمــــــــــــد األنقليــــــــــــــــز 10

 011.111 الدكتــــــــــــــــــــــــور محمــــــــــــد زقيــــــــــــــــــر 18

 011.111 معـــــــاويــــــــة الفرجــــــــانيالسيــــــــــــــــــــــــــــد  10
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2012- 2011 موسم من مؤجلة صكوك

إشهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

الثقــــافيـــــــــــة اإلنشطـــــــــة مداخيــــــــــــل

مختلفـــــــــــــــــــــــــــة مداخيـــــــــــــــــــــل

بالرياضة للنهوض الوطني الصندوق منحــة

 البلديــــــــــــــــــــــــة منحــــــــــــــــــــــــة

اإلنخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطات

الدعـــــــــــــــــــــــــــــــم بطاقــــــــــــــــــــات

الالعبيـــــــــــــــــــــــــــن إشتراكــــــــــــــــات

بقليبيــــــــــــــــــــــــة التنــــــــــــــــس دورات

التنس دورات و التربصات في األولياء مساهمة

المالعـــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــــراء

المصدر

2012  / 2011     موسم  المتبقي الرصيد

الواليـــــــــــــــــــــــــــة منحـــــــــــــــــــــــــة

جملـــــــــــــــــة المداخيــــــــــــــــــل

 بطاقة خاصة بمداخيل نادي التنس بقليبية خالل

 الموسم الرياضي 

2012- 2013 

 االشتراكات المداخيل



المبلـــــغر/ ع  

0126873,000

029113,400

0316348,880

04880,000

05204,673

06388,835

07551,777

083291,620

09550,000

106850,000

11151,630

12582,547

65786,362 جملـــــــــــــــــة المصاريــــــــــــف

ريــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــي أثـــــــــــــــــــــــــــــــــاث

إداري أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة و التعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

اإلحداثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اإلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

البشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري اإلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس دورات

للتنـــــــــــــــــــــــــــــس التونسيــــــــــــــــــــــة الجـــامعــــــــــــة

مختـــــــلفــــــــــــــــــــــــــــــــــة مصــــــاريــــــــــــــــــــــــــــف

الثقـــــــــــــــــــــــــافيــــــــــــــــــــــة األنشطـــــــــــــــــــــــــــــــة

ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص

بنكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آداءات

 نادي التنس بقليبية خالل بطاقة خاصة بمصاريف

 الموسم الرياضي

  2012- 2013 



1785,000=                         مؤجلة صكوك

9698,712    =2013 - 2012 الرياضي الموسم موازنة

65786,362

71520,074=               المداخيل

2013/10/11:3948,712 بتاريخ بالحساب الباقي

3965,000=     بقليبية التنس نادي مستحقات

=            المصاريف

 المالية الموازنة



19787,876

12850,000

بقليبية التنس لنادي متخلدة ديون

10089,164بقليبية التنس  لنادي العجز جملة

2013 - 2012  موسم المستخلصة الديون 

32637,876السابقة للمواسم متخلدة ديون 

9698,712    =2013 - 2012 الرياضي الموسم موازنة

السالم و

المال أمين

شريف بن سليمان

 الخالصة



200,000علــــي القربصلـــــــي

منــــــــذر صمــــــود

1200,000

450,000

محمد زقيـــــــــــــــــــر

قيمة الدين المستخلص أو المسقط

6000,000

اإلسم

الجامعة التونسية للتنس

جملة الديون المستخلصة و المسقطة

2013 - 2012خالل الموسم الرياضي 

12850,000

5000,000محمد أمين صمود

 الديون المستخلصة لنادي التنس بقليبية



المبلغالصفة

2365,000أوليــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

1600,000نوادي رياضيــــــــــــــــــــة

جملة المبالغ غير المستخلصة

2013 - 2012خالل موسم  

3965,000

 مستحقات نادي التنس بقليبية



الجملةديون متخلدة

10300,8765300,876

4070,0004070,000

4302,0003852,000

3500,0003300,000

2500,0002500,000

500,000500,000

265,000265,000

19787,876

مبالغ مسددة 

5000,000

0,000

450,000

200,000

0,000

0,000

0,000

منذر صمود

نادي التنس بالحمامات

مقاوالت علي القربصلي

أشغال إفريقيا

محمد خلف اهلل

اإلسم

محمد أمين صمود

كمال بن الشيخ

 الديون المتخلدة لنادي التنس بقليبية



الجملةديون متخلدة

10300,8765300,876

4070,0004070,000

4302,0003852,000

3500,0003300,000

2500,0002500,000

500,000500,000

265,000265,000

19787,876

مبالغ مسددة 

5000,000

0,000

450,000

200,000

0,000

0,000

0,000

منذر صمود

نادي التنس بالحمامات

مقاوالت علي القربصلي

أشغال إفريقيا

محمد خلف اهلل

اإلسم

محمد أمين صمود

كمال بن الشيخ

 الديون المتخلدة لنادي التنس بقليبية



الجملةديون متخلدة

10300,8765300,876

4070,0004070,000

4302,0003852,000

3500,0003300,000

2500,0002500,000

500,000500,000

265,000265,000

19787,876

مبالغ مسددة 

5000,000

0,000

450,000

200,000

0,000

0,000

0,000

منذر صمود

نادي التنس بالحمامات

مقاوالت علي القربصلي

أشغال إفريقيا

محمد خلف اهلل

اإلسم

محمد أمين صمود

كمال بن الشيخ

 الديون المتخلدة لنادي التنس بقليبية


