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 التقــــــريـــــــر األدبـــــــي
 

 ـ السّید (ة) ممثل (ة) وزارة شؤون الشباب والر�اضة،
 السّید (ة) ممثل (ة) اللجنة الوطنیة األولمبیة التونسیة،ـ 

 ـ الّسادة رؤساء وممّثلي النوادي،
 ـ الّسادة أعضاء الجامعة،

 ـ إخواني، أخواتي الر�اضیین،
 ـ السادة الحضور،

 
إنتخب المكتب الجامعي الحالي والمتكون من إثني عشر عضوا على إثر الجلسة العامة اإلنتخابیة  

 �فضاء النادي البحري �البحیرة. 2016 د�سمبر 09دت یوم الجمعة التي إنعق
والذي یلخص نشاط الجامعة من خالل أهم  2018 ةو في ما یلي نعرض علیكم التقر�ر األدبي لسن 

 النقاط التالیة: 
 

 الوطنیة  المسا�قات .1
 نشاط الفرق الوطنیة .2
 نشاط المر�ز الدولي للتجد�ف .3
 التنمیة �الجهات .4
 الدوليالتعاون  .5
 التدر�س �المؤسسات التعلیمیة .6
 التجهیزات .7
 . صیانة مجرى السباقات8
 . نشاط الجامعة على المستوى الدولي9
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 بطـــــاقــــة  تعـــريـــــف  الجــــــامعــــــة
 
 
 :1989 تاريخ التأسيس. 
 
 :1989أفريل    29بتاريخ   321عدد   التأشيرة. 
 
 :تونس. 1003دار الجامعات الرياضية، عمارة "أ" الطابق الخامس، الحي األولمبي   المقر 
 
 :تونس. 1004ـ المنزه األولـ   284ص ب   العنوان البريدي 
 
  :التجديف  األنشطة الرياضية 
 
 :00 71 216 696 755 الهاتف 
 
 :00 71 216 866 750 الفـاكس 

 
 :موقع الواب www.trf.org.tn 

 
 التظاهرات الدولية للتجديف بتونس: واب موقع www.tunisrowing.ent.tn 

 
 :صفحة الفيس بوك https://www.facebook.com/TunisianRowingFederation 

                            
 admi@trf.org.tn البريد اإللكتروني:

 
 

 
 
 

http://www.trf.org.tn/
http://www.tunisrowing.ent.tn/
https://www.facebook.com/TunisianRowingFederation
mailto:admi@trf.org.tn
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 2020-6201تركيبة الهيئـــــة المـديـــــــرة للمكتـــــب الجـــــامعـــي لفترة النيابية  
 
 
   رئيــس الجامعة          بوبكرسليم بن 
                  نائب الرئيس                              مبارك الخماسي 
                         أمين المال                          مختار الصغيري 

                                                          
 األعضاء :

   الطبيةلجنة  ال  ةرئيس                                       دنيا العيادي قوبعة 
 الطبيةلجنة  العضو ب                                            محسن الطرابلسي 
                   رئيسة لجنة التحكيم                      إيناس همامي حفصة 
 لجنة اإلعالم واإلستشهار  رئيس                                                  عمر الطيب 
  بلجنة اإلعالم واإلستشهار  عضو                                                محمد بنسالم 
 رئيس لجنة تنظيم السباقـات                       منير الحمزاوي 
                                 رئيس لجنة التجديف للجميع                  سمير كريم 
 رئيس لجنة الرياضيين                                            الحبيب بنمساهل 
 لجنة التجديف النسائي  ةرئيس                                       مريم برقيقة بن جميع 
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 للتجديفاإلطار اإلداري للجامعة التونسية  تركيبة  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخطّة بالجامعة االسم واللقب ع/ر

 كاتب عام قـار حسان الحاج   01

 محاسبة ومتصرفة مالية مساعدة آمال كوكي 02

 متصرف مساعد للمركز الدولي للنهوض برياضة التجديف رياض بن خضر 03

 متصرف اداري اختصاص اعالمية نصر الدين سلطاني 04
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 اإلطار الفني للجامعة التونسية للتجديفتركيبة  
 
 

 2018بالجامعة لموسم    الخطة الفنية اإلسم واللقب ع/ر

 مدير فني وطني فيصل صولة 1

 مستشار فني وطني حازم مباركي 2

 مدرب وطني أكابر وأواسط شكري بن ميالد 3

 مدرب وطني مساعد أكابر وأواسط   محمد المهني 4

 مدرب وطني كبريات ووسطيات الصحبي خرداني 5

 تبااشللمدربة وطنية   ابتسام تريمش الشاذلي 6

 شبان  للمدّرب وطني   أكرم العثماني 7

 ومعدات التجديف أخصـائي في إصالح وصيانة قوارب أنس بن خضر 8
 
 

 طبي للجامعة التونسية للتجديفالاإلطار الشبه  تركيبة  
 

 2018الخطة بالجامعة لموسم   اإلسم واللقب ع/ر

 التدليك وتقويم األعضاءأخصـائي في   سفيان القـاسمي 1
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 الجــامعـــةالمنخرطة بحسب الجمعيـات والنــوادي    المجازينتوزيع  
 
 
 

 2018لموسم  عدد المجازين   الجمعيّــــــة أو النّـــــــــادي ع/ر
 60 الجمعية الرياضية للبحيرة 1

 108 بسوسةالنـّادي البحري   2
 90 النادي البحري للبحرية التونسية 3
 19 جمعية قرقنة الرياضية 4
 90 جمعية مدرسة الصيد البحري للرياضات البحرية بطبرقة 5
 31 النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين لألمن الوطني 6
 30 النادي الرياضي بغار الملح 7
 71 ألنشطة الغوص والرياضات البحرية  نادي تيبازا 8
 57 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 9

 69 بالبحيرة  التجديف  برياضةمركز النهوض   10
 40 بتونس البحرية  التجديف  برياضةمركز النهوض   11
 48 بطبرقة  التجديف  مركز النهوض برياضة 12
 19 بقرقنة    التجديف  برياضةمركز النهوض   13
 65 أجيمب  التجديف  برياضةمركز النهوض   14
 44 التجديف للجميع 15

 841 المجمــوع العــام
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  الوطنية    مسابقـاتال      1
 الدورة الوطنية للتجديف داخل القـاعة   1.1

         

الدورة الوطنیة سباقات  قاعة الكاراتي �الحي الر�اضي للشباب �المنزه� 2018 جانفي 28 األحد الجامعة یوم نظمت       

والتجد�ف للجمیع نوادي ومدرسة فیدرالیة  7التي شهدت مشار�ة عدد  2018للموسم الر�اضي  للتجد�ف داخل القاعة

 اآلتي ذ�رها:

 الجمعیة الر�اضیة للبحیرة  -                                �سوسةالنادي البحري  -      
 النادي البحري للبحر�ة التونسیة                -       المدرسة الفیدرالیة للتجد�ف �البحیرة                -     

 النادي الر�اضي �غار الملح                     -        جمعیة مدرسة الصید البحري �طبرقة           -
 النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن -      نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ة   -
  التجد�ف للجمیع  -
 حیث نقطة 164�اللقب متصدرا طلیعة الترتیب العام بـ البحري للبحر�ة التونسیة بتتو�ج النادي الدورة  ههذاختتمت       

 على النحو التالي:النهائیة كانت النتائج 

 
 الترتيب مجموع النقـاط الجمعية

 1 164 النادي البحري للبحرية التونسية  

 2 130 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

 3 88 نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية        

 4 71 الجمعية الرياضية بالبحيرة  

 5 54   بسوسةالنادي البحري  

 6 39   للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

 7 4 التجديف للجميع

 8 2 النادي الرياضي بغار الملح

 9 0 تكوينإلدارة العامة لللوالثقـافي  النادي الرياضي  
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 األولمبي بطولة التجديف  12.
 

 : �التاليالمؤلفة من أر�عة جوالت وهي األولمبي نظمت الجامعة البطولة الوطنیة للتجد�ف          

 ، م)500السرعة على مسافة (تجد�ف  2018 مارس 18الجولة األولى یوم األحد  -

 ،م)2000م /1000(أداني وأواسط ذ�ور و�ناث على مسافة  2018 أفر�ل 29الجولة الثانیة یوم األحد  -

 ،م)500(تجد�ف السرعة على مسافة  2018 جو�لیة 08الجولة الثالثة یوم األحد  -

 ، م)2000م /1500سافة (أصاغر وأكابر ذ�ور و�ناث على م 2018 سبتمبر 23الجولة الختامیة یوم األحد  -

 

 الفیدرالیة التالیة: ةالنوادي والمدرس �مشار�ة تونس الشمالیة بحیرةب�المجرى الدولي للسباقات وذلك         

 الجمعیة الر�اضیة للبحیرة  -                       �سوسةالنادي البحري  -

 النادي البحري للبحر�ة التونسیة                -المدرسة الفیدرالیة للتجد�ف �البحیرة            -     

 النادي الر�اضي �غار الملح                        -جمعیة مدرسة الصید البحري �طبرقة          -
 الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن النادي  -                            التجد�ف للجمیع   -
                        جمعیة قرقنة الر�اضیة  -

 

 و�ان الترتیب العام للبطولة �اآلتي ذ�ره:        

 

   األداني  صغار  صنف 

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

 1 56 - 28 - 28 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

 2 0 - 0 - 0 الجمعية الرياضية للبحيرة

 
   صغار الدنيواتصنف   

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

 1 20 ـ 10 ـ 10 الجمعية الرياضية للبحيرة

 2 0 ـ 0 ـ 0 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

 



                    Tunisian Rowing Federation                                                                        الجامعة التونسیة للتجدیف
                                                                      
 

2018لسنة    يلمالاو   التقرير األدبي 11  
 

   األدانيصنف   

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

 1 57 ـ 18 21 18 النادي البحري للبحرية التونسية  

 2 51 ـ 15 18 18 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

 3 43 ـ 12 19 12 النادي البحري بسوسة

 4 39 ـ 12 11 16 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة

 5 8 ـ 8 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضية  

 5 8 ـ 3 2 3 الجمعية الرياضية للبحيرة  

 7 1 ـ 0 1 ـ النادي الرياضي بغار الملح

 8 0 ـ 0 ـ ـ النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين

 
 صنف الدنيوات 

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

البحري بسوسةالنادي    1 86 ـ 32 31 23 

 2 47 ـ 11 17 19 الجمعية الرياضية للبحيرة

 3 37 ـ 16 11 10 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

 4 32 ـ 10 9 13 النادي البحري للبحرية التونسية

 5 6 ـ 6 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضية

 6 0 ـ 0 0 ـ النادي الرياضي بغار الملح

الفيدرالية للتجديف بالبحيرةالمدرسة    6 0 ـ 0 0 0 

 6 0 ـ 0 ـ ـ النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين

 
 

   صنف األصاغر 

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

 1 75 29 28 ـ 18 النادي البحري للبحرية التونسية

 2 48 15 16 ـ 17 الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  المدرسة

 3 42 14 14 ـ 14 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة
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 4 32 12 8 ـ 12 الجمعية الرياضية للبحيرة

 5 21 0 7 ـ 14 النادي البحري بسوسة

 6 12 4 5 ـ 3 النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين

 7 6 ـ 6 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضية

 
 صنف الصغريات 

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

 1 94 37 27 ـ 30 النادي البحري للبحرية التونسية

 2 43 16 16 ـ 11 الجمعية الرياضية للبحيرة

 3 28 8 6 ـ 14 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة

مدرسة الصيد البحري بطبرقةجمعية    4 26 6 10 ـ 10 

 5 8 0 4 ـ 4 النادي البحري بسوسة

 6 4 0 2 ـ 2 النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين

 7 3 ـ 3 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضية

 
 صنف األواسط 

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

 1 73 ـ 26 21 26 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

 2 52 ـ 20 20 12 الجمعية الرياضية للبحيرة

 3 49 ـ 14 17 18 النادي البحري للبحرية التونسية  

 4 32 ـ 8 9 15 النادي البحري بسوسة  

 5 16 ـ 4 7 5 النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين

 6 9 ـ 5 4 ـ جمعية قرقنة الرياضية

 7 0 ـ 0 0 ـ لنادي الرياضي بغار الملحا
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 صنف الوسطيات 

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

 1 70 ـ 22 22 26 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

 2 60 ـ 21 20 19 النادي البحري للبحرية التونسية  

 3 17 ـ 6 7 4 الجمعية الرياضية للبحيرة

 4 16 ـ 6 5 5 النادي البحري بسوسة

 5 16 ـ 8 8 ـ جمعية قرقنة الرياضية

 6 1 ـ 0 1 ـ لنادي الرياضي بغار الملح

 7 0  0 0 0 النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين

 
   صنف األكابر 

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

 1 202 58 74 ـ 70 النادي البحري للبحرية التونسية
 2 50 15 25 ـ 10 الجمعية الرياضية للبحيرة

 3 29 0 15 ـ 14 النادي البحري بسوسة

 4 28 17 0 ـ 11 النادي الرياضي بغار الملح

 5 22 10 6 ـ 6 للجميعمجموعة الرياضة  

 6 19 6 5 ـ 8 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

 
 صنف الكبريات 

 الجمعية
الجولة  

 األولى

الجولة  

 الثانية

الجولة  

 الثالثة

الجولة  

 الختامية
 الترتيب المجموع

 1 120 44 36 ـ 40 النادي البحري للبحرية التونسية

 2 65 26 19 ـ 20 الجمعية الرياضية للبحيرة  

 3 45 0 20 ـ 25 النادي البحري بسوسة

 4 16 6 5 ـ 5 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة
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 5 0 0 0 ـ 0 النادي الرياضي بغار الملح

 5 0 0 0 ـ 0 للجميع  التجديف

 
 

 2017الدورة الثالثة لأللعاب الشاطئية للبنك الوطني الفـالحي     13.
 التظاهرة.ألغیت هذه الدورة من طرف منّظم هذه 

 
 بطولة تجديف البحر  14.
 

 على امتداد جولتین �اآلتي:  لهذا الموسمتجد�ف البحر ل الوطنیة لبطولةاالتونسیة للتجد�ف نظمت الجامعة      

  شاطئ حلق الوادي حیث  2018أكتو�ر  07الجولة األولى �التعاون مع النادي البحري للبحر�ة التونسیة یوم األحد�

 منافسات هذه الجولة أصناف صغار الدنیوات، األداني، الصغر�ات، األواسط والكبر�ات. تشمل

  منافسات  ت�شاطئ بوجعفر حیث شمل 2018أكتو�ر  21الجولة الثانیة �التعاون مع النادي البحري �سوسة یوم األحد

 هذه الجولة أصناف صغار األداني، الدنیوات، األصاغر، الوسطیات واألكابر. 

 ذلك �مشار�ة جدافین وجدافات من النوادي والمدرسة الفیدرالیة التالیة:و     

 الجمعیة الر�اضیة للبحیرة  -النادي البحري السوسي                                 -
 النادي البحري للبحر�ة التونسیة                -                 المدرسة الفیدرالیة للتجد�ف �البحیرة      -    

 النادي الر�اضي �غار الملح                     -           جمعیة مدرسة الصید البحري �طبرقة         -
 النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن -                                       التجد�ف للجمیع -
 نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ة -جمعیة قرقنة الر�اضیة                                  -

 

    �اآلتي ذ�ره:الوطنیة لتجد�ف البحر كان الترتیب العام للبطولة و         
 

 الترتيب
 الجمعية

 الجولة

 األولى

 الجولة

 الثانية  

 مجموع

 177 76 101 التونسيةالنادي البحري للبحرية   1
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 173 88 85 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة 2

 143 82 61 النادي البحري السوسي 3

 87 30 57 الجمعية الرياضية بالبحيرة   4
 34 9 25 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 5

 26 26 - نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية 6

 17 0 17 والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين  النادي الرياضي 7
 10 10 - جمعية قرقنة الرياضية 8
 3 3 0 مجموعة التجديف للجميع 9

 0 0 - النادي الرياضي بغار الملح 10
 

 

 كأس تونس 15.

 
ببحیرة تونس الشمالیة فعالیات �أس تونس للتجد�ف  2018 نوفمبر 11األحد  یومالتونسیة للتجد�ف نظمت الجامعة       

 جدافة من النوادي والمدرسة الفیدرالیة التالیة: 52جداف و 116وذلك �مشار�ة عدد  2018للموسم الر�اضي 

 

 الجمعیة الر�اضیة للبحیرة  -                              �سوسةالنادي البحري  -
 النادي البحري للبحر�ة التونسیة                -المدرسة الفیدرالیة للتجد�ف �البحیرة                  -       
 النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن -جمعیة مدرسة الصید البحري �طبرقة                  -
 التجد�ف للجمیع - النادي الر�اضي �غار الملح                          -
 

حیث تزامنت هذه ضیف الفة �أس تونس �صهذه النسخة من شارك وألول مرة منتخب ساحل العاج في �ما        
   .ببحیرة تونس الشمالیة�المر�ز الدولي للنهوض بر�اضة التجد�ف  للقیام بتر�ص تحضیري التظاهرة مع تواجده بتونس 

       
نقطة حیث �ان  124�مجموع  النادي البحري للبحر�ة التونسیةهذا الموسم إلى الذ�ور لفي صنف الكأس  تآلقد و        

 الترتیب العام للنوادي �اآلتي:
 الترتيب مجموع النقـاط الجمعية

 1 124 النادي البحري للبحرية التونسية  

 2 76 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

 3 55 النادي البحري بسوسة  
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 4 39                             الرياضية بالبحيرةالجمعية  

 4 27 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة

 6 16   النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين

 7 9 النادي الرياضي بغار الملح

 8 8 التجديف للجميع

         

على �أس تونس للتجد�ف �عنوان هذا الموسم في صنف اإلناث حیث ا أحرز النادي البحري للبحر�ة التونسیة �م      

   كان الترتیب العام �التالي:
 

 الترتيب مجموع النقـاط الجمعية

 1 96 النادي البحري للبحرية التونسية  

 2 63 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

 3 56 الجمعية الرياضية بالبحيرة

 4 55 النادي البحري بسوسة                              

 5 9 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة

 6 0   النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين

 6 0 النادي الرياضي بغار الملح

 6 0 التجديف للجميع

 
 

 :نشـــاط الفــرق الـوطنيـــة 2
 

في المحافل الدولیة  مز�د التألق والنجاح ورفع الرا�ة الوطنیة إلى التجد�فمنتخبات ضمن العناصر الوطنیة  تسعى   
  :2018لموسم للتجد�ف یلي حصیلة نشاط الفرق الوطنیة  وفیما، واإلقلیمیة
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 :المشاركات الرسمية     1.2
 

  تعتبر مشار�ة و  ،2018جو�لیة  01إلى  جوان 24خالل الفترة الممتدة من  2018 تاراغونااأللعاب المتوسطیة
محمد الطیب من الحصول على المرتبة    الجداف مشرفة جدا حیث تمكن خالل هذه األلعاب النخبة  جدافي

ل على میدالیة وتحصل و حصالالمرتبة الرا�عة و�ان �إمكانها  إحرازخد�جة الكر�مي من الجدافة وتمكنت  5/12
 .محمد مؤمن الماجري وغیث القادري على المرتبة التاسعةالجدافان  منالمتكون الوزن الزوجي خفیف 

 

  من خالل الفترة الممتدة  األولمبیة للشبان لأللعابوالدورة الترشیحیة  2018االلعاب اإلفر�قیة للشبان �الجزائر
فردي ـأواسط قار�ان فردي أواسط ذ�ور و ، تمكن خاللها المنتخب الوطني من ترشیح 2018جو�لیة  23إلى  15

، وتحصل عناصر الوطنیة في األلعاب اإلفر�قیة 2018�ة في األلعاب األولمبیة للشبان األرجنتین إناث للمشار 
 نز�ة موزعة �اآلتي:و میدالیة بر  02میدالیة فضیة و 01میدالیة ذهبیة و 02للشبان على 

  (فردي أواسط وسباق التناوب)میدالیة ذهبیة  02 : الزغالميالدین ضیاء 
 (فردي وسطیات)میدالیة فضیة  01و(سباق تناوب) میدالیة ذهبیة  01 ي:سارة الزمال 
  (زوجي فرادي المجداف وسطیات) میدالیة برنز�ة 01مذبوح وسهر المومني: الفطومة 
  :(زوجي فرادي المجداف أواسط) نز�ةو میدالیة بر  01هاني سباتییه وا�اد عیاد 

 

  والتي ، 2018جو�لیة  30إلى  22من خالل الفترة الممتدة  البولند�ة" بوزنان " �مدینة سنة 23دون �طولة العالم

) �إحرازه المرتبة BLM1X(  سنة 23تمیزت بتأّلق الجداف محمد الطیب على القارب فردي أكابر وزن خفیف دون 

بلدا. �ما تحصل  26جداف من  26في الترتیب العام، حیث شهد هذا الصنف من السباقات مشار�ة  الثامنة

على القارب  العشرون على المرتبة غیث القادري و  مؤمن الماجري زمیلیه في المنتخب الوطني الجدافین محمد 

نور الهدى الطیب في صنف �بر�ات  ةهذا، وتمكنت الجداف .)BLM2X(  سنة 23زوجي أكابر وزن خفیف دون 

 .لثالثة عشرةاعلى المرتبة اإلحراز  ) منBLW1X(  سنة 23وزن خفیف دون 

 
  حیث  2018أوت  13إلى  06خالل الفترة الممتدة من  "براغ" التشیك �مدینةوالوسطیات  لألواسط�طولة العالم

الجداف تعتبر مشار�ة جدافینا جیدة مقارنة �النتائج المسجلة وعدد القوارب المشار�ة في هذه البطولة. فقد تمكن 
 الزماليسارة الجدافة في صنف فردي اواسط وتمكنت  23/38من الحصول على المرتبة  ضیاء الدین الزغالمي

  في صنف فردي وسطیات. 26/27المرتبة  إحرازمن 
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  والتي شارك  2018سبتمبر  16إلى  03خالل الفترة الممتدة من  �مدینة "بلوفد�ف" بلغار�اللتجد�ف �طولة العالم

المدرب الوطني للوسطیات والكبر�ات السّید الصحبي معیة  خد�جة الكر�ميفیها منتخبنا الوطني ممثال في الجدافة 

وتمیزت هذه المشار�ة بتأّلق الجدافة خد�جة الكر�مي على القارب فردي �بر�ات وزن خفیف هذا، . خرداني

)LW1Xلترتیب العام، حیث شهد هذا الصنف من السباقات مشار�ة ) �إحرازها المرتبة الحاد�ة عشرة عالمیا في ا

�ما شارك في هذه البطولة منتخب التجد�ف البارالمبي تحت إشراف المدر�ان السیدة ألفة  بلدا. 20جدافة من  20

الذي تحصل على المرتبة الحاد�ة عشرة الخماسي الضاوي والسید أكرم العثماني في صنف القارب الر�اعي �الدفة 

 تعتبر هذه األخیرة أول مشار�ة لمنتخب �ارالمبي للتجد�ف في �طولة عالم.حیث 

 
 تكون وفد 2018أكتو�ر  21إلى  03 منخالل الفترة الممتدة  2018األرجنتین  للشبان عاب األولمبیةلأل ا ،

المدرب الوطني لألكابر واألواسط معّیة الجداف ضیاء الدین الزغالمي و سارة زماليمن الجدافة المنتخب الوطني 

في صنف الفردي أواسط  17شكري بن میالد حیث تمكن الجداف ضیاء الدین الزغالمي من إحراز المرتبة السید 

 .20وتحصلت الجدافة سارة الزمالي على القارب فردي وسطیات على المرتبة 

 
 الدورات الدولية:      2.2

 
 یة ناثالفي نسختها  2018أفر�ل  15إلى  13من خالل الفترة الممتدة إ�طالیا -�مدینة تارني دورة بیدیلو�و الدولیة

 ، قدم عناصر الوطنیة خالل هذه الدورة مردودا طیبا عموما.بلدا 27التي سجلت مشار�ة والثالثون 

 

 " الدورة الدولیة للتجد�فGavirate"  2018ماي  13إلى  11من التي دارت فعالیتها  الثانیة عشرةفي نسختها ،

صنف القارب الزوجي في المیدالیة الفضیة خالل هذه المشار�ة حققت الجدافتان تسنیم العابدي وهاجر الضاوي 

   المجداف. فرادي

 

 " تمیزت بتأّلق الجداف و  2018 ماي 13و 12التي دارت فعالیتها یومي  بلجیكیاب " الدولیة للتجد�ف جنت دورة

 �ما تحصالفضیة و�رونز�ة. ) �إحرازه على میدالیتان JM1X( أواسطعلى القارب فردي  ضیاء الدین الزغالمي

على   )-JW2( وسطیات المجداف فراديصنف القارب الزوجي في الجدافتان فطومة المذبوح وسهر المومني 

 المیدالیة الفضیة في الیوم األول والمرتبة الرا�عة في الیوم الثاني.
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  تحصل خاللها الجداف النخبة الوطنیة محمد الطیب 2018 ماي 13و 12یومي �ألمانیا  الدولیة "إسن"دورة ،

 على المیدالیة الفضیة.

 
 التربصات:      3.2

 
  فیفري  12إلى  02 من خالل الفترة الممتدة "إسبانیا" یة�المر�ز الدولي إلعداد النخبة �إشبیلتر�ص تحضیري

الجدافین (ضیاء الدین الزغالمي، إ�اد عیاد،  04و عدد الجدافتان خد�جة الكر�مي وسارة زمالي  �مشار�ة 2018

و�ندرج  .الصحبي خردانيالسید  المدرب الوطني للكبر�ات والوسطیات معّیة غیث القادري �محمد مؤمن الماجري)

�ف �عنوان التحضیرات للمشار�ة في هذا التر�ص الدولي ضمن برنامج لجنة التنمیة التا�عة لالتحاد الدولي للتجد

" و�مثل مناسبة للقیام �عدید االختبارات الفسیولوجیة والبیومیكانكیة لفائدة 2020طو�یو دورة األلعاب األولمبیة "

 .المشار�ین نیلجدافا
 
 " وذلك  ،2018 مارس 04إلى  فیفري  19من خالل الفترة الممتدة  " اإل�طالیة بوز�انو تر�ص تحضیري �مدینة

في إطار التحضیرات المقیمان �ألمانیا الممتازة محمد الطیب ونور الهدى الطیب  جدافي النخبة الوطنیةلفائدة 
 .  "2020"طو�یو  أللعاب األولمبیة ا للتأهل والمشار�ة في

 
  جدافي المنتخب لفائدة  2018 ماي 11إلى  07من خالل الفترة الممتدة  "جنت" ببلجیكیا�مدینة تحضیري تر�ص

التحضیرات للمشار�ة في الدورة الثالثة لأللعاب االفر�قیة للشبان الجزائر وذلك في إطار  أواسط ووسطیات، الوطني

 .2018األرجنتین  للشبان عاب األولمبیةلالمؤهلة لأل

 
  مدینة "تر�ص تحضیري�Gavirate" وقد شارك فیه  ،2018ماي  10إلى  07من خالل الفترة الممتدة  اإل�طالیة

تحت إشراف المدر�ان السیدة ألفة الخماسي الضاوي والسید أكرم تحت منتخب التجد�ف البارالمبي عناصر 

 .العثماني

 
 " في وذلك ، 2018 جوان 13إلى  ماي 21من خالل الفترة الممتدة  " اإل�طالیة بوز�انو تر�ص تحضیري �مدینة

وفي الدورة الثالثة لأللعاب االفر�قیة للشبان الجزائر للمشار�ة في األلعاب المتوسطیة اسبانیا إطار التحضیرات 
   .2018األرجنتین  للشبان عاب األولمبیةلالمؤهلة لأل
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 " في وذلك ، 2018 جوان 24إلى  13من خالل الفترة الممتدة  �الیونان"  سكینیاس تر�ص تحضیري �مدینة
الدورة الثالثة لأللعاب االفر�قیة للشبان الجزائر للمشار�ة في األلعاب المتوسطیة اسبانیا وفي إطار التحضیرات 

  .2018األرجنتین  للشبان عاب األولمبیةلالمؤهلة لأل
 

 " جداف لفائدة ، 2018جو�لیة  22إلى  08من خالل الفترة الممتدة  " اإل�طالیة بوز�انو تر�ص تحضیري �مدینة
مستهدف �عقد أهداف "ر�اضي نخبة متألق مقیم �الخارج " معّیة محمد الطیب المقیم �ألمانیا والالمنتخب الوطني 

�طولة العالم في للمشار�ة في إطار التحضیرات وذلك المدرب الوطني لألكابر واألواسط السّید شكري بن میالد، 
   .البولند�ة "بوزنان" �مدینة سنة 23دون 

 
  جدافي لفائدة ، 2018أوت  05جو�لیة إلى  29من خالل الفترة الممتدة  "براغ" التشیكتر�ص تحضیري �مدینة

المنتخب الوطني لألواسط والوسطیات ضیاء الدین الزغالمي وسارة الزمالي معّیة المدرب الوطني المساعد لألكابر 
   .والوسطیات لألواسطواألواسط السّید محمد المهني حیث أختتم هذا التر�ص �المشار�ة في �طولة العالم 

 
 لفائدة ، 2018سبتمبر  03أوت إلى  26من خالل الفترة الممتدة  الیونان" كاستور�ا"نة تر�ص تحضیري �مدی

جدافة المنتخب الوطني للكبر�ات خد�جة الكر�مي معّیة المدرب الوطني للوسطیات والكبر�ات السّید الصحبي 
   .بلغار�ا "بلوفد�ف" �مدینة�طولة العالم في للمشار�ة في إطار التحضیرات وذلك خرداني، 

 
 

 :نشــاط المـركـز الـدولـي للتجـديــف 3
 

و�شعاعه على المستوى اإلقلیمي والقاري  دورهفي إطار نشاط المر�ز الدولي للتجد�ف ببحیرة تونس و لمز�د تفعیل     
الدولیة، شهد هذا المر�ز خالل الموسم  التر�صاتالتظاهرات و والدولي وذلك لما یتوفر فیه من مقومات أساسیة إلنجاح 

 :2018الر�اضي 
 

 األجانبالرياضيين  التدريب لفـائدة      3.1
 

 ال شيء یذكر بالنسبة لھذا الموسم.     
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      لفـائدة البلدان  ربصاتالت    3.2
 

) مرافقین 04المنتخب الكوت د�فواري للتجد�ف المتكون من أر�عة (المر�ز الدولي للتجد�ف ببحیرة تونس إستضاف          
لموسم �أس تونس للتجد�ف في  الذي أختتم �المشار�ةجداف) للقیام بتر�ص تحضیري  04جدافة و 02وستة جدافین (

  . 2018نوفمبر  12إلى  05خالل الفترة الممتدة من  2018
 

 
 :اتـــبالجه  التـنـمـيــة         4
  الزيارات الميدانية:   4.1
 
 ز�ارة بالسید حازم مبار�ي، المستشار الفني الوطني، إلى مدینة قلیبیة للقیام  تحول ،2018 جو�لیة 01 األحد یوم

نادي الر�اضات البحر�ة �قلیبیة وجلسة عمل مع الهیئة المدیرة للنادي للنظر في سبل إعادة نشاط فرع لمیدانیة 

تكثیف عدد المجاز�ن وتعز�ز التوز�ع الجغرافي للنوادي مجهودات الجامعة ل في إطارالتجد�ف صلب النادي 

 .المحتضنة لر�اضة التجد�ف

 

  ااآلتي ذ�رهم الّسیدان تنقل ،2018 سبتمبر 07 الجمعةیوم: 

 ،المستشار الفني الوطني، حازم مبار�ي -

 ،الكاتب العام القار، حسان الحاج -

العامة للتكو�ن لألمن الوطني �قرطاج صالمبو، وذلك للقیام �جلسة مع  إلى مقر النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة

في إطار متا�عة ودعم الجمعیات المستهدفة  ممثلین عن الهیئة المدیرة للنادي ومدرب النادي السید هشام بو�كري 

 والمتعاقدة مع الجامعة.

 

  بوال�ة تحول السید حازم مبار�ي، المستشار الفني الوطني، إلى مدینة الّزارات  ،2018د�سمبر  20 الخمیسیوم

 2018د�سمبر 21الجمعة  السترجاع قوارب التجد�ف المعارة لجمعیة قا�س للر�اضات البحر�ة ثم التنقل یوم قا�س

معیة الحكم  بحر�ةإلى مدینة جر�ة إلجراء اختبارات المجداف الفضي لنادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات ال

 .الدولي السید أنس بن خضر
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 األيــام التحسيسيــة: .42
 

  في الیوم الر�اضي المفتوح للجمیع تحت شعار "جامعة منو�ة في خدمة  الجامعة التونسیة للتجد�فمشار�ة

السعید یوم السبت محیطها" الذي نظمته جامعة منو�ة �التعاون مع المعهد العالي للر�اضة والتر�یة البدنیة �قصر 

 .�فضاء جامعة منو�ة 2018نوفمبر  3
 
  وطني المهرجان الألّول مّرة و�الّتنسیق مع اإلدارة العاّمة للّتر�یة البدنّیة والبحث والّتكو�ن نظمت الجامعة وألول مرة

�شاطىء مدینة   2018فر�ل أ 22و �ان ذلك یوم األحد   .تطو�ر ر�اضة الّتجد�ف �المدارس اإلعدادّ�ة لخال�ا

 .طبرقة

 
 ارة العاّمة تنظیم المهرجان الوطني الّسنوي لنهائي سباقات مراكز الّنهوض بر�اضة الّتجد�ف �الّتنسیق مع اإلد

الّدولي ببحیرة تونس  �مجرى الّسباقات  2018ماي   13یوم األحد  وذلك الّتكو�ن والبحث ،للّتر�یة البدنّیة و 

مر�ز الّنهوض بر�اضة الّتجد�ف المتبّني من قبل نادي تیبازا ل أول مشار�ةوسجلت هذه النسخة  .الّشمالّیة

 .ألنشطة الغوص و الّر�اضات البحرّ�ة �أجیم جر�ة

 
 :ةـوينيـالتك  اتـربصـالت   .43
 

  الملتقى الوطني الثالث  2018د�سمبر  21إلى  19التونسیة للتجد�ف خالل الفترة الممتدة من نظمت الجامعة
المدر�ین �النوادي و�ل المدر�ین الوطنیین حیث  ضره جلّ ح�المعهد الر�اضي �المنزه وقد  التجد�ف، وذلكلمدر�ي 

 مدر�ات. 06مدرب و  20بلغ عدد المشار�ین 
حیث تم تكو�ن المشار�ین في  تكفلت الجامعة �إقامة المشار�ین من خارج العاصمة و�عاشة جمیع المشار�ین       

  :المحاور التالیة
 .اإلسعافات األولیة والتصرف عند توقف القلب و التنفس / المحاضر: طبیب إسعاف 
 الوطني إختبارات القیس بتقدیري للسعة الهوائیة القصوة على جهاز التجد�ف / المحاضر: المدیر الفني. 
 .التغذ�ة ومراقبة جدافي الوزن الخفیف / المحاضرة: د�تورة تغذ�ة 
 ت / المحاضر: خبیر من الو�الة الوطنیة لمكافة المنشطات.مراقبة ومكافحة تناول المنشطا 
 .مقدمة للتجد�ف البرالمبي / المحاضر: المدرب الوطني للمنتخب البارالمبي 
  كبر�ات والوسطیات.الالمسار الر�اضي للجداف التونسي / المحاضر: المدرب الوطني لمنتخب 
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 كابر والألواسط.مدرب تحت المجهر / المحاضر: المدرب الوطني لمنتخب األ 
  سنة.  16برنامج تعلیم القیم األولمبیة الموجه للنوادي / المحاضرة: المدر�ة الوطنیة لمنتخب الشا�ات دون 

 مأد�ةالمشار�ة وشهائد النجاح في إختبار اإلسعافات األولیة وذلك خالل  ئدوقد حضر أعضاء المكتب الجامعي توز�ع شها
 غداء.

 

  30و 29وطنیین وذلك یومي  حكام�مقرها بدار الجامعة الر�اضیة دورة تكو�ن نظمت الجامعة التونسیة للتجد�ف 
ذ�ور و  08(مشارك  11أشرف على التكو�ن لجنة التحكیم واإلدارة الفنیة الوطنیة وحضر الدورة  .2019د�سمبر 

 :وألقى المحاضرات الحكام الدولیین اآلتي ذ�رهم).إناث 03
 س الهماميإینا 
 أنیس بن خذر 
 الصحبي الخرداني  
 .2019 فیفري  02وتم برمجة امتحانات الحصول على إجازة التحكیم الوطني لیوم السبت        

 
 الفيدرالية:  دارسالم   .44
 

 � جدافا. 57بحیرة: الالمدرسة الفیدرالیة للتجد�ف 

 الضاوي  المدر�ة: السیدة ألفة الخماسي 

 �الدین بن السو�سي �محمد أمین الساسيالسیدان حسام : انالمدر 

 
 مراكز النهوض بالتجديف:  4.5

 
  جز�رة قرقنة متبني من طرف جمعیة أوالد بوعلي والمدرسة اإلبتدائیة مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائیة �الرملة�

 قرقنة الر�اضیة: 
  تلمیذ.  19عدد 
 02 وزهیر بن عمر عادل برخیصة انمدرس تر�یة بدنیة: السید. 

 
  جمعیة مدرسة الصید البحري مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائیة شارع الحبیب بورقیبة �طبرقة متبني من طرف

 :للر�اضات البحر�ة �طبرقة
  تلمیذ.  48عدد 
  .مدرس تر�یة بدنیة: السید سفیان سعیدي 
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 ف التونسي:قذمي بتونس متبني من طرف جمعیة المر�ز النهوض �المدرسة االبتدائیة عبد الرزاق الشرایب 

  تلمیذ.  40عدد 
 نزار البر�شنيتر�یة بدنیة: السید  أستاذ . 

 

 :مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائیة �البحیرة متبني من طرف الجمعیة الر�اضیة للبحیرة 
  تلمیذ. 69عدد 
   أ�من ماجري مدرس ر�اضة تجد�ف: السید.  
  المهنيمنشطان ر�اضیان: السیدة ألفة الخماسي والسید محمد 

 
  نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ةمر�ز النهوض �المدرسة اإلبتدائیة �أجیم جر�ة متبني من طرف: 

  تلمیذ. 65عدد 
   طارق الفقیه.مدرس ر�اضة تجد�ف: السید  

 
  والمعدات و�ان في اإلمكان �عث أكثر من مر�ز نهوض إال أن عدم توفر المقومات األساسیة منها الموارد البشر�ة

 والتكو�ن �النوادي البحر�ة الموجودة �الجهات حالت دون تحقیق ذلك، وهنا نرجو من اإلدارة العامة للتر�یة البدنیة

اإلستعداد  والبحث العمل على أن توفر المعدات األساسیة واإلطار الفني المشرف وسوف تكون الجامعة مستعدة أتمّ 

 ة اإلطار الفني في مجال اإلختصاص.لدعم هذه المراكز من ناحیة تكو�ن ورسكل

 
  :النوادي المستهدفة   4.6

        

في سیاق السعي إلى مز�د التعر�ف والنهوض بر�اضة التجد�ف وتشجیع على ممارستها، و�ذلك تكثیف عدد       

لمكتب الجامعي، أبرمت لالمجاز�ن وتعز�ز التوز�ع الجغرافي للنوادي المنخرطة صلب الجامعة وتنفیذا للبرنامج الر�اعي 

النوادي والجمعیات التي تتوفر فیها مقومات تكو�ن الجدافین وذلك ( مع النوادي المستهدفة التونسیة للتجد�ف الجامعة

تجاه النادي  الجامعةتعهدات تتضمن عقود أهداف  )بتواجد المسطح المائي للممارسة التجد�ف والعدد الهام للر�اضیین

سواء على المستوى الفني (اإلشراف على تكو�ن مدرب النادي، رسكلته ومتا�عة نشاطه...) أو  دعم نشاط فرع التجد�فل

على مستوى المادي (إعارة النادي قوارب ومعدات للتجد�ف، المشار�ة ضمن الشراءات المشتر�ة للجامعة، والمساهمة في 



                    Tunisian Rowing Federation                                                                        الجامعة التونسیة للتجدیف
                                                                      
 

2018لسنة    يلمالاو   التقرير األدبي 25  
 

مستودع للمعدات المذ�ورة، اإللتزام بتكو�ن عدد �توفیر المعني ) مقابل تعهدات النادي ...المنحة الشهر�ة لمدرب النادي

 .معین من المجاز�ن الشبان، المشار�ة حسب االمكانیات المتاحة في التظاهرات الوطنیة للتجد�ف

 

 

 :2018مع مدر�یها �عنوان سنة �تفاقیات قائمة النوادي التي أبرمت الجامعة معها عقود أهداف و وفیما یلي 

 

  لإلدارة العامة للتكو�ن لألمن الوطنيالنادي الر�اضي والثقافي: 

  مجاز. 31عدد 

 هشام البو�كري.: السید المدرب المتعاقد 

 

 نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ة: 

  مجاز. 71عدد 

 عبد هللا ماطرالسید : المدرب المتعاقد. 

 

  للبحیرةالجمعیة الر�اضیة: 

  مجاز. 60عدد 

 الطرابلسياآلنسة سارة : المدرب المتعاقد. 

 

  البحري �سوسةالنادي: 

  مجاز. 108عدد 

 رغدة �حلول السیدة: المدرب المتعاقد. 

 

 :النادي الر�اضي �غار الملح 

  مجاز. 30عدد 

 جهاد بن حمیدة.: السید المدرب المتعاقد 

 



                    Tunisian Rowing Federation                                                                        الجامعة التونسیة للتجدیف
                                                                      
 

2018لسنة    يلمالاو   التقرير األدبي 26  
 

  قرقنة الر�اضیةجمعیة: 

  مجاز. 19عدد 

 زهیر بن عمر.: السید المدرب المتعاقد 

 

  البحري للر�اضات البحر�ة �طبرقةجمعیة مدرسة الصید: 

  مجاز. 90عدد 

 سفیان سعیدي.: السید المدرب المتعاقد 

 
  : التعــاون الـدولــي     5
 

على المستوى الدولي واإلقلیمي �فضل  من إشعاع وتقدیرالتونسیة للتجد�ف  إعتبارا لما أصبحت تحظى �ه الجامعة

�طلب من اإلتحادات ما تعّزز لدیها من إطارات فنیة �فأة وقدرة على تنظیم التظاهرات الر�اضیة الدولیة، ساهمت الجامعة 

تونس بتجد�ف المدر�ي حكام و لل یةتكو�نتحضیر�ة للجدافین و فنیین مؤطر�ن لإلشراف على تر�صات حكام و  تمكینالدولیة ب

 ما یلي:�، مفصلة و�الخارج

 
  من طرف اإلتحاد اإلفر�قي  السید فیصل صولة المدیر الفني الوطني �لف 218جانفي  28إلى  25من

للتجد�ف و�تمو�ل من اإلتحاد الدولي للتجد�ف لتمثیلهما في إجتماع  اللجان األولمبیة اإلفر�قیة مع اللجنة 

مع جمعیة اللجان األولمبیة األفر�قیة و�تحاد  2018جو�لیة  28ـ18المنظمة لأللعاب اإلفر�قیة الثالثة الجزائر 

 ضة. الكنفدرالیات اإلفر�قیة للر�ا

    

  في تر�ص دولي �مدینة إشبیلیا  المدیر الفني الوطني السید فیصل صولة شارك 2018فیفري  12إلى  02من

خبیر دولي وعضو بلجنة المسا�قات �اإلتحاد الدولي للتجد�ف حیث ینتظم هذا التر�ص �ل سنة  ه�أسبانیا �صفت

تقو�م برنامج التدر�ب لكل مشارك، وقد أشرف فنیا على و�تم خالله القیام �الإلختبارات العلمیة الضرور�ة لتقییم و 

  .هذا التر�ص مع المدرب السابق للفر�ق األمر�كي جون �ار�ر
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 25إلى  21تحكیم سباقات البطولة العر�یة الثانیة لإلرجومتر من في الحكم الدولي السید أنس بن خضر  مشار�ة 

شارك في تكلیف من طرف اإلتحاد الدولي للتجد�ف ب تمّ  �ما �الكو�ت، وذلك �رئیس لهیئة الحكام. 2018مارس 

 تأطیر هذه البطولة المدیر الفني الوطني السید فیصل صولة.
 
  على  المدیر الفني الوطني السید فیصل صولةأفر�ل بدعوة من اإلتحاد الدولي للتجد�ف أشرف  15إلى  9من

 .ة لبیدیلو�وتر�ص دولي �مدینة بیدیلو�و إ�طالیا متبوعا �الدورة الدولی

 
  المدیر الفني الوطني السید فیصل صولة بدعوة من اإلتحاد الدولي للتجد�ف أشرف 2018جوان  24إلى  17من 

 على تر�ص دولي �المر�ز األولمبي للتجد�ف والكا�اك �أثینا الیونان.

 
  من  صولةالمدیر الفني الوطني السید فیصل ة حبیر دولي  تمت دعو  هو�صفت 2018جوان  30إلى  26من

 على سباقات التجد�ف أللعاب البحر األبیض المتوسط تاراغونا إسبانیا. لإلشرافاإلتحاد الدولي للتجد�ف 

 
  شار�ت الحكمة الدولیة إیناس الهمامي حفصة �مدینة تیبازا الجزائر�ة في 2018جو�لیة  22إلى  17من ،

 بلجنة الحكام الدولیة.التصفیات الترشیحیة لأللعاب األولمبیة للشباب �صفتها عضوة 

 

  شار�ت الد�تورة دنیا العیادي قو�عة �مدینة تیبازا الجزائر�ة في التصفیات 2018جو�لیة  22إلى  17من ،

 الترشیحیة لأللعاب األولمبیة للشباب �صفتها عضوة �اللجنة الطبیة لإلتحاد الدولي للتجد�ف.

 
  من طرف اإلتحاد الدولي  الوطني السید فیصل صولةالمدیر الفني ة دعو  تمت 2018جو�لیة  23إلى  16من

عضو بلجنة المسا�قات لإلتحاد الدولي ورئیس اللجنة الفنیة لإلتحاد اإلفر�قي  هواإلتحاد اإلفر�قي للتجد�ف  �صفت

للتجد�ف لتمثیلهما في فعالیات سباقات التجد�ف �األلعاب اإلفر�قیة الثالثة للشباب �مجرى التجد�ف �مدینة تیبازا 

 الجزائر و�ان عدد قیاسي للبلدان  المشار�ة.

 

  جة ر على تر�ص تكو�ن مدر�ین "د المدیر الفني الوطني السید فیصل صولة أشرف 2018أوت  11إلى  2من

بهذه  هتكلیفأولى إتحاد دولي للتجد�ف" لفائد اللجنة األولمبیة الوطنیة اللبنانیة واإلتحاد اللبناني للتجد�ف وذلك �عد 

 خبیر دولي في التجد�ف. ه�صفت طرف اإلتحاد الدولي للتجد�ف والتضامن األولمبيمن المهمة 
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  تر�ص دولي لفائدة  صولة علىأشرف المدیر الفني الوطني السید فیصل  2018سبتمبر  17أوت إلى  30من

ر�ا الذي سبتمبر ثم �المجرى الدولي �مدینة بلوفد�ف ببلغا 03البلدان النامیة �مدینة �ستور�ا إلى حد تار�خ 

 .2018 سبتمبر 16إلى  9من إحتضن �طولة العالم لألكابر والكبر�ات 

 

  إلى مدینة الر�اط �المغرب �طلب  صولةالمدیر الفني الوطني السید فیصل  تنقل 2018د�سمیر  10إلى  02من

من اإلتحاد الدولي للتجد�ف لتأطیر تر�ص تكو�ن مدر�ین "درجة أولى" �عنوان برنامج التضامن األولمبي الخاص 

مشارك من �ل أنحاء المملكة المغر�یة من ضمنهم  21مشار�ات و  06بتكو�ن المدر�ین وقد شارك في التر�ص 

 جدافة دولیة من الجزائر.

 
  إلى مدینة الر�اط �المغرب �طلب  صولةالمدیر الفني الوطني السید فیصل  تنقل 2018د�سمیر  10إلى  02من

من اإلتحاد الدولي للتجد�ف لتأطیر تر�ص تكو�ن مدر�ین "درجة أولى" �عنوان برنامج التضامن األولمبي الخاص 

حاء المملكة المغر�یة من ضمنهم مشارك من �ل أن 21مشار�ات و  06بتكو�ن المدر�ین وقد شارك في التر�ص 

 جدافة دولیة من الجزائر.

 
 طلب لیبیا -طرابلس مدینةإلى  صولةالمدیر الفني الوطني السید فیصل  تنقل 2018د�سمیر  23إلى  21من ل�

للمشار�ة في إجتماعات فنیة مع اإلتحاد اللیبي للتجد�ف الذي تم فصله من اإلتحاد  من اإلتحاد الدولي للتجد�ف

 .   اللیبي للشراع والر�اضات البحر�ة هذه السنة من طرف اللجنة األولمبیة اللیبیة

 

 
 :بالمؤّسسات التعليمية  جديفالت  6
 بالمعـاهـد الثانوية:  .61
 

  "وقد  2002: وقع �عث نواة تجد�ف �المعهد الّر�اضي �المنزه منذ سنة �المنزهالمعهد الّر�اضي "بیار دي �و�رتان
الصحبي خرداني،  انالسیدتحت إشراف تلمیذا  19عدد  2017/2018السنة  الدراسیة   خالل بلغ عدد التالمیذ
والسیدة إبتسام تر�مش أستاذ ر�اضة إختصاص تجد�ف، وأكرم العثماني،  ،تجد�فإختصاص أستاذ ر�اضة 

 .تجد�فتدر�ب ر�اضي إختصاص  ةأستاذالشاذلي، 
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 :بالمعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر الّسعيد  .62
 
�فضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الجامعة تّم إدراج إختصاص الّتجد�ف �المعهد وأول دفعة تخرج في التجد�ف 

 المرحوم السید محمد الصادق العو�دیدي.ألستاذ الر�اضة  2003كانت سنة 
  طلبة �المعهد األعلى للر�اضة  09قد تم فتح اختصاص تجد�ف في شعبة التر�یة البدنیة �عدد  :2011سنة

 والتر�یة البدنیة �قصر الّسعید.
  طلبة اختصاص تجد�ف في شعبة التر�یة البدنیة �المعهد األعلى للر�اضة  02: عدد 2017/2018سنة دراسیة

 والتر�یة البدنیة �قصر الّسعید.
 

  :  الـتّجهيــــــزات  7
 

 ال شيء یذكر بالنسبة لھذا الموسم.
 
 :صيــانـة مجــرى السبـاقــات 8 

 
اتفاقیة مع شر�ة  2006سنة  منذالتونسیة للتجد�ف �خصوص مجرى السباقات �البحیرة فقد أبرمت الجامعة 

البحیرة للتطهیر واالستصالح واالستثمار الستغالل مجرى السباقات والتجهیزات المتواجدة �فضاء نادي البحیرة �صفة 
�ما أن الجامعة تسعى �التعاون مع وزارة اإلشراف إلى تهیئة وتأهیل مجرى السباقات �ما یتطابق مع  .رسمیة ومقننة

 المواصفات الدولیة.
 
 

 :نشـاط الجـامعـة علـى المستـوى الّدولـي 9
 
  شار�ت العضوة الجامعیة الحكمة الدولیة إیناس الهمامي حفصة �مدینة جانت البلجیكیة 2018في شهر فیفري ،

 في إجتماع لجنة الحكام الدولیة �صفتها عضوة قارة بها.
 
  للتجد�ف اآلتي ذ�رهم: العر�ياالتحاد �مشار�ة األعضاء التونسیین 

  ،وفقا للبرنامج السنوي للمشار�ات في إجتماعات الهیاكل السّید مختار الصغیري، عضو �المكتب التنفیذي
 ،2018الدولیة �عنوان سنة 

 ،السّید أنس بن خضر، رئیس لجنة التحكیم 

 ،السّید فیصل صولة، رئیس اللجنة الفنیة 
 .2018مارس  23تار�خ المذ�ور �الكو�ت بلإلتحاد  العاد�ةفي فعالیات الجمعیة العامة 
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 للتجد�ف االفر�قيلإلتحاد للعادة  العاد�ةالجلسة العامة في أشغال لسید سلیم بن بو�كر، رئیس الجامعة، مشار�ة ا 

وفقا للبرنامج السنوي للمشار�ات في إجتماعات الهیاكل  وذلك ،2018جو�لیة  19یوم  �الجزائرالتي التأمت 

 .2018الدولیة �عنوان سنة 
 
  شار�ت الحكمة الدولیة إیناس الهمامي حفصة �مدینة بلغراد �سر�یا في �أس 2018جوان  03إلى  01من ،

 العالم �صفتها عضوة بلجنة الحكام الدولیة.
 
  مدینـة لوسـرن �سو�سـرا خـالل الفتـرة   فـي الجولـة الثالثـة لكـأس العـالم للتجـد�ف أنس بن خـذرشارك الحكم الدولي�

 .2018جو�لیة  12إلى  10الممتدة من 

 
  شار�ت الحكمة الدولیة إیناس الهمامي حفصة �مدینة رتشیسي التشیكیة في 2018أوت  12إلى  08من ،

 �طولة العالم لألواسط �صفتها عضوة بلجنة الحكام الدولیة.

 

  للجامعـات(  في �طولـة العـالم للتجـد�ف الصحبي الخردانيشارك الحكم الدوليFISU (  مدینـة شـانجاي �الصـین�

 .2018أوت  15إلى  13لشعبیة خالل الفترة الممتدة من ا

 
  شار�ت الد�تورة دنیا العیادي قو�عة في إجتماع اللجنة الطبیة مع اإلطارات 2018سبتمبر  15إلى  12من ،

الفنیة والطبیة والشبه الطبیة المشار�ة �طولة العالم للتجد�ف أكابر �مدینة بلوفد�ف ببلغار�ا �صفتها عضوة 

 الطبیة لإلتحاد الدولي للتجد�ف.�اللجنة 

 

  شار�ت الحكمة الدولیة إیناس الهمامي حفصة �مدینة ساراسوتا �الوال�ات 2018سبتمبر  30إلى  26من ،

 المتحدة األمر�كیة في �طولة العالم للمستر �صفتها عضوة بلجنة الحكام الدولیة.

 
  قو�عة في األلعاب األولمبیة �شباب �مدینة بیونس ، شار�ت الد�تورة دنیا العیادي 2018أكتو�ر  10إلى  07من

 آرس األرجنتین �طبیبة لسباقات التجد�ف وذلك �صفتها عضوة �اللجنة الطبیة لإلتحاد الدولي للتجد�ف.
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  مـن الفتـرة الممتـدة  خـاللندا �"فیكتور�ا" شارك الحكم الدولي ُحسین لونیس في �طولة العالم لتجد�ف البحر �مدینة

 .2018أكتو�ر  14إلى  12

 
  شار�ت الد�تورة دنیا العیادي قو�عة في إجتماع اللجنة الطبیة لإلتحاد الدولي 2018نوفمبر  14و  13یومي ،

 للتجد�ف في مدینة دسلدورف األلمانیة.

 
  مدینة برلین، ألمانیا / شارك في الملتقى الدولي للمدر�ین والطب وعلوم الر�اضة:  2018نوفمبر  23إلى  21من�

لصحبي الخرداني ا ام تر�مش المدر�ة الوطنیة بدعوة من اإلتحاد الدولي والتكفل �كل مصار�ف المشار�ة و�ذلكإبتس

والد�تورة دنیا العیادي قو�عة  المدرب الوطني بدعوة من اإلتحاد الدولي مع تكفل الجامعة �قسط من ثمن النقل الجوي.

فیصل صولة عضو بلجنة المدیر الفني الوطني و  الملتقى.عضوة �اللجنة الطبیة �صیفتها عضوة لجنة تنظیم 

 المسا�قات �صیفته عضو لجنة تنظیم الملتقى.

 

  مدینة برلین، ألمانیا / شارك في اإلجتماعات السنو�ة للجان المختصة لإلتحاد  2018نوفمبر  25إلى  24من� 

بیة و إیناس الهمامي حفصة عضوة الدولي للتجد�ف �ل من الد�تورة دنیا العیادي قو�عة عضوة �اللجنة الط

 اللجنة الدولیة للحكام والسید فیصل صولة عضو بلجنة المسا�قات.
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 2018�سي�ي الجامعة للعنوان األول لسنة   )1

 القیمة بالدینار أبواب المداخیــل    
 143.000 منحة وزارة شؤون الشباب وال��اضة للتسي�ي والت�ف (العنوان األول )    
 21.378 المـوارد الذات�ة(اإلجازات، اإلنخراط، رسوم المدرسة الف�درال�ة والتجد�ف للجميع)  
 164.378 مجموع مداخیل العنوان األول  

 القیمة بالدینار أبواب المصاریف  

ف ومنح   ي للضمان االجتما�ي واألداء ع�  أجور الموظفني العملة مع معال�م الصندوق الوطىف
 90.574 الدخل

 12.897 2018معلوم كراء مقر الجامعة لسنة   
 25.503 مصار�ف المقر والتسي�ـــر  
 26.779 تنظ�م التظاهرات الوطن�ة  
ي اجتماعات اله�ا�ل الدول�ة  

 6.333 مصار�ف اإلنخراطات و المشاركات �ف
 162.085 مجموع مصاریف العنوان األول  

   
 2018العنوان الثالث والخاص بالتك��ـــــن و الرسكلــــة والتنم�ة لسنة  )2
 القیمة بالدینار أبواب المداخیــل   
 50.000 منحة وزارة شؤون الشباب وال��اضة  للتنم�ة، التك��ن والرسكلة (العنوان الثالث)   
جاع معال�م     1.261 تذا�ر السفر من طرف اإلتحاد الدو�ي للتجد�فاس�ت
 6.600 المـوارد الذات�ة (رسوم المدرسة الف�درال�ة )  
 57.861 مجموع مداخیل العنوان الثالث  

 القیمة بالدینار أبواب المصاریف  
 6.376 تك��ن ورسكلة اإلطارات الفن�ة  
 39.903 األهداف للجمع�ات المستهدفة)التنم�ة (أ�ام مفتوحة وتم��ل برامج عقود   
اء    ي طور اإلنجاز (العنوان الثالث) 03�ش

 15.000 أجهزة تجد�ف داخل القاعة �ف
 61.279 مجموع مصاریف العنوان الثالث  

   
ي لسنة  )3

ي والخاص بنشاط المنتخبات الوطن�ة والتأط�ي الفيف
 2018العنوان الثايف

 بالدینارالقیمة  أبواب المداخیــل   
   ( ي

 140.000 منحة وزارة شؤون الشباب وال��اضة لنشاط المنتخبات الوطن�ة (العنوان الثايف

ة وص�انة مجرى السباقات     منحة وزارة شؤون الشباب وال��اضة ل�راء فضاء نادي البح�ي
( ي

 48.000 (العنوان الثايف

   ( ي
ي النخبة الوطن�ة (العنوان الثايف

 20.000 منحة وزارة شؤون الشباب وال��اضة الخاصة بتنقل ر�ا�ف

   ( ي
ي للمنتخبات (العنوان الثايف  67.378 منحة وزارة شؤون الشباب وال��اضة الخاصة باإلطار الفىف
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ي النخبة المستهدفة    
 11.400 منحة  وزارة شؤون الشباب وال��اضة: تصن�ف ر�ا�ف

ف بطولة اف��ق�ا      32.000 2017منحة  وزارة شؤون الشباب وال��اضة: منح تت��ــــج الجدافني

جاع معال�م تذا�ر سفر األلعاب البحر االب�ض     منحة  وزارة شؤون الشباب وال��اضة: اس�ت
 4.900 2018تاراغونا 

جاع معال�م تذا�ر سفر األلعاب اإلف��ق�ة الجزائر     منحة  وزارة شؤون الشباب وال��اضة: اس�ت
2018 4.000 

منحة  وزارة شؤون الشباب وال��اضة: معلوم إقامة الجدافة خد�جة ال����ي بمب�ت مدينة    
 4.699 العلوم

 46.819 دعم ما�ي من قبل اللجنة الوطن�ة األولمب�ة التو�س�ة    

ي من طرف    ي من بعض المؤسسات التو�س�ة لفائدة تك��ن الف��ق البارلمىب
ي متأيت

تم��ل ذايت
�ة والمشاركات الدول�ة �صات التحض�ي ي كال�ت  16.200 الجامعة والسهر ع� تنف�ذ برنامجه الفىف

ي ت��ص دو�ي بتو�س   
جاع معال�م إقامة و�عاشة الف��ق اال�فراوي �ف  8.496 إس�ت

جاع معال�م مشاركة (تذا�ر سفر، فاتورة مكافحة المنشطات) من طرف االتحاد الدو�ي     إس�ت
 7.181 للتجد�ف

ة بأسعار تفاضل�ة    ي القوارب للجمع�ة ال��اض�ة بالبح�ي
 12.800 تف��ت �ف

ي القوارب لنادي البحري السو�ي بأسعار   
ي من جملة مبلغ التف��ت �ف

خالص القسط الثايف
 1.680 تفاضل�ة 

 425.553 مجموع مداخیــل العنوان الثاني  
 القیمة بالدینار أبواب المصاریف  
�صات للفرق الوطنّ�ة للتجد�ف    139.392 المشاركات الدولّ�ة وال�ت
�صات للفرق الوطنّ�ة ذوي اإلحت�اجات الخصوص�ة للتّجد�ف    24.340 المشاركات الدولّ�ة وال�ت
ّ�صات الداخل�ة     1.262 للفرق الوطنّ�ة للتجد�فال�ت

  
مصار�ف التدر�ب اليو�ي لعنا� النخبة (تنقل، مصار�ف قطع الغ�ار، مواد أول�ة ومعدات 

ف والنجدة خالل التمار�ن اليوم�ة، مصار�ف  لص�انة القوارب، محروقات قوارب المدر�ني
 االدو�ة والفيتامينات...)

49.775 

ةمصار�ف ص�انة المجرى الدو�ي     16.906 للسباقات بالبح�ي

ە إ� نادي    ف ي بالم�ف
ي والخاصة بنقل تالم�ذ المعهد ال��ا�ف

ي ال��ا�ف كراء حافلة من ال�ي الوطىف
ة  تو�س الشمال�ة خالل سنة   13.454 2018البح�ي

ي     8.472 المنح الشه��ة لإلطار الشبه الطىب
 253.601 مجموع مصاریف نشاط المنتخبات الوطنیة  
ف أ�ابر وأواسط بطولة اف��ق�ا منح     36.275 2017تت��ــــج الجدافني
 36.275 2017مجموع مصاریف منح تتویج الجدافین أكابر وأواسط بطولة افریقیا   
ي النخبة المستهدفة  

 11.400 منح تصن�ف ر�ا�ف
 11.400 مجموع مصاریف تصنیف ریاضي النخبة المستھدفة  
 4.699 2018ال����ي بمب�ت مدينة العلوم لسنة معلوم إقامة الجدافة خد�جة   
 4.699 2018مجموع مصاریف معلوم إقامة الجدافة خدیجة الكریمي بمبیت لسنة   
 102.353 منح اإلدارة الفن�ة   
 102.353 مجموع مصاریف منح اإلدارة الفنیة   
 408.328 المجموع العام لمصاریف العنوان الثاني  
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ف بالخارج  )4 ي النخبة المق�مني  ر�اضيي
 القیمة بالدینار أبواب المداخیــل    

ي النخبة الممتاز�ن بالخارج  مصار�ف     ات ر�اضىي منحة  وزارة شؤون الشباب وال��اضة:تحض�ي
ي لمحمد الط�ب  96.000 لوجست�ة ومصار�ف تأط�ي فىف

ي النخبة الممتاز�ن بالخارج مصار�ف     ات ر�اضىي منحة  وزارة شؤون الشباب وال��اضة: تحض�ي
ي لنور الهدى الط�ب  48.000 لوجست�ة ومصار�ف تأط�ي فىف

 144.000 مجموع مداخیــل  

 القیمة بالدینار أبواب المصاریف  

ي تبعا لعقد    ي والدعم اللوجسىت ات، التاط�ي الفىف ي نخبة مصار�ف التحض�ي
األهداف ك��ا�ف

 96.000 متألق للجداف محمد الط�ب

 96.000 مجموع مصاریف الجداف محمد الطیب  

ي نخبة   
ي تبعا لعقد األهداف ك��ا�ف ي والدعم اللوجسىت ات، التاط�ي الفىف مصار�ف التحض�ي

 48.000 متألق للجدافة نور الهدى الط�ب

 48.000 مجموع مصاریف الجدافة نور الھدى الطیب  

 144.000 مجموع المنح التي تم تحویلھا  

   
ي كأس تو�س للتجد�ف لموسم   )5

ي والمشاركة �ف ي ف��ق   2018ت��ص تحض�ي
 Côte«لجدا�ف

d’Ivoire « 2018نوفم�ب  12إ�  06من  

 القیمة بالدینار أبواب المداخیــل   
ي ت��ص دو�ي بتو�س   

جاع معال�م إقامة و�عاشة الف��ق اال�فراوي �ف  16.506 إس�ت
 16.506 مجموع مداخیــل  

 القیمة بالدینار أبواب المصاریف  

ي كأس تو�س للتجد�ف لموسم    
ي والمشاركة �ف ي ف��ق   2018ت��ص تحض�ي

 Côte«لجدا�ف
d’Ivoire « 8.010  2018نوفم�ب  12إ�  06من 

 8.010 مجموع مصاریف   

   2018دیون متخلدة لفائدة الجامعة لسنة    

   ( ي
ة  (العنوان الثايف ي منحة وزارة شؤون الشباب وال��اضة ل�راء فضاء نادي البح�ي

 12.000 با�ت

 15.727 دعم ما�ي من قبل اللجنة الوطن�ة األولمب�ة التو�س�ة    

  
قة بأسعار تفاضل�ة  ي القوارب لجمع�ة مدرسة الص�د البحري لل��اضات البح��ة بط�ب

 3.651 تف��ت �ف

ي القوارب لنادي البحري السو�ي بأسعار تفاضل�ة   
 5.040 تف��ت �ف

 1.000 متخلد بذمة النادي البحري السو�ي    
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 37.418 المجموع العام 

   2018دیون متخلدة على ذّمة الجامعة لسنة    
ة لسنة     30.000,000  2018معال�م إستغالل المنشآت ال��اض�ة  لنادي البح�ي

 30.000,000 المجموع العام 

   

 2017دیسمبر  31الرصید البنكي والخزینة في  

 55.012,317 2017دیسمبر  31رصید الجامعة بالتیجاري بنك في   

 103.982,824 2017 دیسمبر 31رصید  الجامعة بالبنك التونسي في   

 2.167,000 2017دیسمبر  31الرصید بالخزینة والمال المتداول في تاریخ   

   161.162,141 

 2018دیسمبر  31الرصید البنكي والخزینة في  

 146.580,197 2018دیسمبر  31رصید الجامعة بالتیجاري بنك في   

 48.831,962 2018دیسمبر  31رصید  الجامعة بالبنك التونسي في   

 500,000 2017دیسمبر  31الرصید بالخزینة والمال المتداول في تاریخ   

  

195.912,159 

   
 الموازنة 

 
 1006.878,072 المبلغ الجملي للمداخیل  بما في ذلك الدیون متخلدة لفائدة الجامعة 

 
 1009.613,339 المبلغ الجملي للمصاریف بما في ذلك الدیون المتخلدة بالذمة

 
  735,267 2- الموازنة
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  2018ديسمبر13  تونس في

اء  ادة أع بإلى ال امعي ال   ال
ة  ن امعة ال فلل د   لل

  

   

  .2017ديسمبر 31 المختومة في الحسابات للسنة المحاسبية قبةمرا حول عام تقرير الموضوع :

  

  ،تحية طيبة وبعد

ل  للمهمةتنفيذا  ا م ق دت إل ي أســ امعي ال ب ال ة ال ــ ن امعة ال فلل د ــرت تقررنا لل ، نقدم ل
مة في  ة ال ال ائ ال ل مراجعة الق ر 31العام ح   .2017د

 

ا  ي ق ة ال ال ائ ال ة:ت الق ال ؤشرات ال ها ال   راجع
 ة اف ازنة ال لة ال ار449.565 : ج   دی
 ة اف ة ال ار 57.7111 :ال   دی
 ة ز ر ال ار69.686 : تغ  دی

  
ةإن هذه  ــــــــــــــؤول ة هي م م ال ائ ال امعي الق ب ال ل هذه  ال ا هي في إبداء الرأ ح ــــــــــــــؤول وإن م

ا لها. دی إلى مراجع ة م ال انات ال   ال
  

ذ  ف ط وت م ب أن نق لب  ر ت عای راجعة، إن هذه ال ة لل ر الدول عای ات وفقا لل ا راجعة ال ا  لقد ق
راجعة لغرض  ة ال ل مات ع ة م معل ة خال ال انات ال انت ال ا إذا  ل ف ل ح د معق ل على تأك ــــ ال

ئة. هرة خا   ج
  
الح إن ة ال اح احاتات ال قررنا هذا.  لإل ال ل را م ل ع ة ت ال ائ ال الق علقة   ال

ة وتعد  اســــ ة وم اف ها  ل عل ــــ ال ا  ي ق راجعة ال ا نر أن أدلة ال ا على إن ا إلبداء رأی اســــ أســــاســــا م
ة ال ائ ال  .الق
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ب ا  ح ا نإرأی ة ال ال ائ ال ها الهامةالق ان ع ج ح، في ج عدالة ووض ر  ها أعاله تع ز ر إل ر ، ع ال

الي  ة ال ـــــــ ن امعة ال فلل د ر 31في  لل ـــــــ الي، وع أدائها 2017د ة  ال ـــــــ ة ع ال قد وتدفقاتها ال
ة اس ر ال عای قا ل ارخ وذل  ة في ذل ال ه ة ال ال ل بها. ال ع   ال

 

 

اتـمراق ا  ب ال
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  تقديم المبادئ المحاسبية في القائمات المالية

من المفاهيم األساسية التي تم تحديدها  2017تتكون المبادئ المحاسبية المتبعة في ضبط القوائم المالية لسنة 
 في الفقه المحاسبي. المحاسبة وكذلكالمعروفة في معايير  والطرق والمناهجي اإلطار المرجعي ومن القواعد ف
 إتباعهاقد تّم  المحاسبي للجامعاتالتي تم تحديدها في النظام  واالتفاقياتالفرضيات أّن كل  إلىاإلشارة  تجدرو

 :اونخص بالذكر منه2017في ضبط القوائم المالية لسنة 
  

  الفرضيات األساسية
  االستغالل استمراريةـ 

 ـ محاسبة التعهد
  

  المحاسبية االتفاقيات
  

  ـ الوحدة المحاسبية
  ـ الوحدة النقدية 

  ـ الدورية
  التكلفة التاريخيةـ 

  ـ تحقيق الدخل
  ـ مقابلة األعباء واإلرادات

  ـ الموضوعية
  ـ تماثل الطرق المحاسبية

  ـ الحذر
  ـ األهمية النسبية

 ـ أفضلية الجوهر عن الشكل
  

  و القيسالطرق المحاسبية المتبعة في اإلقرار 
  

المؤرخ في  1996لسنة  112طبقا لمقتضيات القانون عدد  2017لقد تم ضبط القوائم المالية المتعلقة بسنة 
 والمتعلق  بنظام المحاسبة للمؤسسات. 1996ديسمبر 30
  

  األصول الثابتة المادية و الغير مادية
  

ة هي األصول التي لها قدرة على تحقيق منافع مستقبلية. و قد تّم تسجيل األصول الثابتة المادية و الغير مادي
 : األداء على القيمة المضافة. أّما نسب اإلستهالكات التي تم اعتمادها فهي كاألتي باعتباربقيمة شرائها 

   % 33.33  ـ معدات وبرامج إعالمية
   % 10 األجهزة ـ تركيب و تهيئة
  % 20 ـ أثاث المكاتب

   %10 رياضيةـ معدات 
  %10  ـ أجهزة و معدات مختلفة
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 2017ديسمبر31  في  المختومة  القوائم المالية
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 للتجديفالجامعة التونسية    
  31/12/2017الموازنة بتاريخ 

  (بالدينار التونسي) 
  سنة محاسبية مختومة في 

  األصول  إيضاحات
  2017ديسمبر  31  2016ديسمبر 31

    األصول       

    األصول غير الجارية          

    األصول الثابتة غير المادية 1أصل    600                          600                      

    تطرح اإلستهالكات     600                     -   600                     -

                          -                             -           

    األصول الثابتة المادية  2أصل    388 674                  974 667              

    تطرح اإلستهالكات     394 452              -   872 450             -

              217 102                  221 994          

    األصول المالية       -                             -                          

    مجموع األصول الثابتة      994 221                  102 217              

    أصول غير جارية أخرى      

    مجموع األصول غير الجارية       994 221                 102 217              

    األصول الجارية       

    مخزونات من اللوازم الرياضية والمستلزمات األخرى      -                             -                          

    تطرح المدخرات       -                             -                          

    المستحقات و الحسابات المتصلة بهم       -                             -                          

    تطرح المدخرات       -                             -                          

    أصول جارية أخرى  3أصل    998 64                    261 34                 

    تطرح المدخرات      

    توظيفات و أصول مالية أخري      -                             -                          

    السيولة و ما يعادل السيولة  4أصل    573 162                  887 92                 

    مجموع األصول الجارية      571 227                  148 127              

    مجموع األصول      565 449                 250 344              
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 للتجديفالجامعة التونسية    
  31/12/2017الموازنة بتاريخ 

  (بالدينار التونسي) 

  إيضاحات  سنة محاسبية مختومة في 

  األموال الذاتية و الخصوم
     2017ديسمبر  31  2016ديسمبر  31

  األموال الجمعياتية و الخصوم         

  األموال الجمعياتية         

  إسهامات المنخرطين       -                           -                      

  منح استثمار  1أج     420 37                 554 65             

  األموال الجمعياتية األخرى       -                           -                      

  اإلحتياطات       -                           -                      

  فائض أو عجز مؤجل 2أج     953 136               152 133           

  قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية  مجموع األموال الجمعياتية      373 174               707 198           

  فائض أو عجز السنة المحاسبية 3أج     711 157               506 3                

  مجموع مجموع األموال الجمعياتية      085 332               213 202           

  الخصوم       

  الخصوم غير الجارية       

  القروض        -                           -                      

  خصوم مالية أخرى غير جارية       -                           -                      

  مدخرات       -                          850 10             

  مجموع الخصوم غير الجارية        -                          850 10             

  الخصوم الجارية       

  ديون تجاه األعوان 4خصم      -                           -                      

  المزودون و الحسابات المتصلة بهم  5خصم     003 12                 662 27             

  الخصوم الجارية األخرى  6خصم     478 105               526 103           

 المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية      -                           -                      

  مجموع الخصوم الجارية       480 117               188 131           

  مجموع الخصوم       480 117               037 142           

  مجموع األموال الذاتية و الخصوم      565 449              250 344          
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 للتجديفالجامعة التونسية   

  31/12/2017قائمة النتائج بتاريخ 
  (بالدينار التونسي) 

  سنة محاسبية مختومة في 
  البيانات  إيضاحات

  2017ديسمبر  31  2016ديسمبر  31
  اإليرادات         

  المداخيل         

  إشتراكات المنخرطين 1إيراد     040 1              025 1           

  رالتسييمنح  2إيراد     519 628           622 545        

  مداخيل األنشطة و التظاهرات الرياضية 3إيراد     955 46             000 58         

  مداخيل أخرى 4إيراد     573 3               980 1           

  المداخيلمجموع       087 680          627 606      
  األرباح    

  يفظإيرادات التو        -                        -                    

  أقساط المنح و الحصص المسجلة ضمن النتائج        -                         -                   

  التفويت في عقود الالعبين أرباح        -                         -                   

  أرباح أخرى 5إيراد     177 335          611 141      

  مجموع األرباح      177 335          611 141      

  مجموع اإليرادات       265 015 1       237 748      

  األعباء      

  األنشطة الجاريةأعباء       

  مشتريات اللوازم الرياضية وتموينات األخرى 1عبء     743 41              778 75          

  أعباء األعوان  2عبء     873 81              566 67          

  مخصصات اإلستهالكات و المدخرات  3عبء     869 8                098 46          

  أعباء جارية األخرى  4عبء     840 760            420 563        

  مجموع أعباء النشاط الجاري      324 893            862 752        

  الخسائر      

  أعباء مالية صافية  5عبء     851                  330 15         

  عبينالخسائر التفويت في ال        -                         -                   

  الخسائر األخرى         -                         -                   

  األرباح العادية األخرى  6عبء     920 34             192              
  الخسائر العادية األخرى  7عبء       -                       401 7     -       
  مجموع الخسائر     771 35             121 8           

  مجموع األعباء       553 857            742 744        

 فائض أو عجز السنة المحاسبية      711 157          496 3           
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 للتجديفالجامعة التونسية    
     

 31/12/2017جدول التدفقات النقدية بتاريخ 
  (بالدينار التونسي) 

  البيانات  إيضاحات  2017ديسمبر  31  2016ديسمبر  31

  التدفقات النقدية المثصلة بالنشاط الجاري        

              748 237              1 015 265      
النشاطات و التظاهرات  التسيير وو منح  االشتراكاتمقابيض 

  الرياضية 

  دفوعات  المبالغ المسددة للمزودين      743 41                   858 50               

  دفوعات األجور المسددة للمدربين       873 81                   566 67               

  دفوعات األجور المسددة ألعوان اإلدارة       -                              -                         

  متصلة باألنشطة الجارية أخرىدفوعات        549 815                088 564            

  التدفقات النقدية المتأتية من (المدرجة إلى) النشاط الجاري      100 76                    726 65                

  باالستثمارالتدفقات النقدية المتصلة       

  مادية و غير مادية  ثابتةمن اقتناء أصول  المتأتيةالدفوعات       414 6                     682 155            

  مالية  ثابتةمن اقتناء أصول  المتأتيةالدفوعات        -                              -                         

    مالية أصولمن التفويت في  المتأتيةالمقابيض                        
  االستثمارالتدفقات النقدية المتأتية من (المدرجة إلى)       414 6                     682 155            

    بأنشطة التمويل  المتصلةالتدفقات النقدية       
  من منح استثمار المتأتيةالمقابيض        -                              -                         

    من سداد القروض المتأتيةالدفوعات        -                              -                         
  التدفقات النقدية المتأتية من التمويل       -                              -                         

    تغيير الخزينة     686 69                    956 89               
  الخزينة في بداية السنة المحاسبية     887 92                    843 182              

  الخزينة في نهاية السنة المحاسبية     573 162                  887 92                

 
 
 
 
  
  
  
 

 اإليضاحات حول القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة 
  2017ديسمبر  31في  

  

  ولــــاألص
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 األصول غير الجارية 

    

     األصول غـير المـاديّـة:  1أصل 

    

 العــنـوان
  القيمة الصافية2016 اإلستهالكـات2017 القيمة الخام

  بالدينار 2017  بالدينار بالدينار

 -600 600 أصول غـير المـاديّـة  أخرى

 - 600 600 المجمـــوع
    

     األصول الثـّابتة المـاديّـة:  2أصل 

    

 العــنـوان
  القيمة الصافية2016 اإلستهالكـات2017 القيمة الخام

  بالدينار 2017  بالدينار بالدينار

-                                184 12 184 12 أثاث معدات مكتبية وإعالمية

 219 4                          367 49 586 53 زات و معــدّات يتجه

 194 2                          472 592 666 594 زات رياضيةيتجه 

-                                140 140 معــدّات رياضية

-                                811 13 811 13 أصول ثـابتـة أخرى

 414 6 974 667 388 674 المجمـــوع
    

     : األصول الجارية  3أصل 

    

 العــنـوان
  الفـارق   2016رصيد    2017رصيد

  بالدينـار  بالدينـار بالدينـار

 737 30 261 34 998 64 أصول جارية أخرى  3أصل 

 687 69 887 92 573 162 السيولة و ما يعادل السيولة  4أصل 

 424 100 148 127 571 227 المجمـوع
    

     السيّولة وما يعادل السيولة:  4أصل 

    

 العــنـوان
  الفـارق   2016رصيد    2017رصيد 

  بالدينـار  بالدينـار بالدينـار

 673 68 342 90 014 159 البــنــوك 

 1014 2545 559 3 الخـزيـنـة 

 687 69 887 92 573 162 المجمــــوع
  
  
  
  

 األموال الجمعياتية و الخصوم

   

    

     األموال الجمعياتية
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 العــنـوان
    الفـارق   2016رصيد    2017رصيد 

    بالدينـار  بالدينـار بالدينـار

   134 28                      -  554 65             420 37            منح استثمار   1أج 

   801 3                            152 133           953 136          فائض أو عجز مؤجل   2أج 

   206 154                       506 3               711 157          نتيجـة السنة المحـاسبية    3أج 

   872 129                       212 202           085 332          المجمـوع

    

     الخصوم الجارية 

    

 العــنـوان
    الفـارق   2016رصيد    2017رصيد 

    بالدينـار  بالدينـار بالدينـار

   -                                     -                         -                     ديون تجاه األعوان 4خصم 
   659 15                      -  662 27             003 12            المزودون والحسابات المتصلة بهم  5خصم 

   952 1                            526 103           478 105          الخصوم الجارية األخرى * 6خصم 

   707 13                      -  188 131           481 117          المجمـوع
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 الموازنـــة
 

     اإليرادات
 

     المداخيل
 

 العــنـوان
  الفـارق   2016رصيد   2017رصيد   

  بالدينـار  بالدينـار بالدينـار  

  15                 025 1                          040 1             1إيراد   اشتراكات المنخرطين

  898 82          622 545                      519 628         2إيراد  منح التسيير

  045 11        -    000 58                        955 46           3إيراد  مداخيل األنشطة و التظاهرات الرياضية

  593 1            980 1                          573 3             4إيراد  مداخيل أخرى

  461 73          627 606                        087 680           مجموع المداخيل
    

 
     األرباح

 

 العــنـوان
  الفـارق   2016رصيد   2017رصيد   

  بالدينـار  بالدينـار بالدينـار  

  566 193        611 141                        177 335           5إيراد   أرباح أخرى

  566 193        611 141                        177 335           مجموع األرباح 
    

 
   األعباء 

    
 

     أعباء األنشطة الجارية
 

 العــنـوان
  الفـارق   2016رصيد   2017رصيد   

  بالدينـار  بالدينـار بالدينـار  

 036 34 -  778 75                           743 41              1عبء   مشتريات اللوازم الرياضية وتموينات األخرى

 307 14  566 67                           873 81              2عبء  أعباء األعوان 

 230 37 -  098 46                           869 8                3عبء  مخصصات اإلستهالكات و المدخرات 

 421 197  420 563                         840 760            4عبء  أعباء جارية األخرى 

 462 140 862 752 324 893 مجموع أعباء النشاط الجاري
    

 
     الخسائر

 

 العــنـوان
  الفـارق   2016رصيد   2017رصيد   

  بالدينـار  بالدينـار بالدينـار  

  479 14         -   330 15                          851                  5عبء   أعباء مالية صافية 

  728 34          192                               920 34             6عبء  األرباح العادية األخرى 

  401 7          -  401 7                              7عبء  الخسائر العادية األخرى 

  650 27          121 8                            771 35             مجموع الخسائر
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 ـــــةــاتمــــــالخـ
 

 حضــرات اإلخـــوة واألخـــوات  
 أيّها الجمــع الكـريــم

 
وقد كان حافـال بالتظاهرات   2018ة  سنخالل  للتجديف    التونسيةالجامعة  لنشاط    ضافي وشامل  هذا عرض

والمواعيد الّرياضّية الهاّمة حققت من خاللها الجامعة نتائج مشرفة على جميع المستويات وهذا بفضل الدعم  

والهياكل الدولية  واللجنة الوطنية األولمبية التونسية  واإلهتمام الذي تحظى به رياضتنا من قبل سلطة اإلشراف  

 . وكذلك مساهمة المستشهرين

ز رياضة التجديف من مسؤولين  ينتقدم بالشكر إلى كل الذين بذلوا جهودهم من أجل تم  األخير  وفي

ومسؤولين بالّنوادي ومدرّبين ورياضيّين وأوليائهم ومسؤولين  واللجنة الوطنية األولمبية التونسية  بسلطة اإلشراف  

 بالجامعة. 

 

 .هاهلّل وبركات  وشكرا لكم جميعا على حسن انتباهكم والّسالم عليكم ورحمة 
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