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S/T MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT 

ORGANISATION NATIONALE 

CULTURE SPORT ET TRAVAIL 

 وزارة الشباب والرياضة ت/إ
 والرياضة والعمل المنظمة الوطنية للثقافة

 2022/2023ق افي  الث   ياضي والموسم الر  بالغ  

 لنوادي تونس الكبرى
 

تدعو المنّظمة الوطنّية لمثّقافة والّرياضة والعمل كافة الجمعيات إلى المبادرة بتقديم مطبوعة االنخراط واالشتراك لمموسم 
نطالق الموسم في أحسن الظروف واّلذي حّتى يتسنى إعداد ا ،2022 سبتمبر 30يوم ، و ذلك قبل 2023 / 2022الّرياضي الجديد 

 .2022اكتوبر  22سيكون عمى بركة اهلل بداية يوم 
 

ن  تحسن الوضع فإنو  خالل الموسمين الفارطين مباشر تأثير جائحة كورونالالصحي في البالد والمتأتي  كان لموضعوا 
 كافة المشاركين. الحرص عمى سالمة وصحة سيمكننا من تكثيف األنشطة وتنويعيا مع مواصمةالصحي 

 

 17يوم  2022/2023وّية الّتحضيرّية لمموسم الرياضيالّسن راتالّدو  عمما وأّنو عمى غرار الّسنوات الّسابقة ستنطمق
  .2022سبتمبر 

 

وتوفير  في فنادق و مالعب ممّيزة دورات وطنّية رياضّية سياحّية وترفيهّيةستنّظم المنّظمة خالل الموسم الجديد عّدة و  
 .دورات مغاربية وعربية وكذلك دوليةوىدايا قيمة وكذلك تنظيم كؤوس 

 

ياب )عمى التوالي خامس للمموسم ا المنظمةكأس يتمّيز الموسم الجديد بتنظيم و   جائزة سيتم إسناد حسب القرعة و  ( ذىاب وا 
 الكأس الممتازة.بدوره سيشارك في  قيمة لمفائز بالكأس والذي

 

 -تركيا –م الجمعيات مسبقا بإمكانية المشاركة في الدورات الرياضية بالخارج )إسبانيا سيتم إعال عمى الصعيد الدولي 
وكذلك بالبطولة العالمية لمرياضة المعمالية من تنظيم الكنفدرالية الدولية لمرياضة العمالية فرنسا ...(  –الجزائر  –مصر  –بمغاريا

 .2023بإيطاليا سنة 
 

 :في مجال التكوين
 بالجمعيات  ن في مجال التسيير الرياضيالتكوي مواصمةManagement Sportif   لممسّيرين و المسؤولين )التصّرف

   ،لتكوين الجمعيات بالتعاون مع مركز إفادة ...( التكوين القانونياإلداري، المالي و 
  (،المغات...  )ندوات عممّية، الّرسم عمى الحرير والخزف،الخط العربي، التكوين في األنشطة الثقافّيةتطوير 
 رياضة وعمل( في كرة القدم باإلشتراك مع الجامعة التونسية لكرة القدم ) تكوين المدربين(FTF لمحصول عمى ) شهادة مدرب

 دم معترف بها في الرياضة المدنية، من طرف الجامعة التونسية لكرة الق
  وفي التحكيم في اإلسعافات األوليةمواصمة التكوين، 

11/10/2122  
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  لالستماع إلى آرائيم ومقترحاتيم بخصوص  في مختمف الرياضات مع ممثمي األندية  اتعقد اجتماع مقبل انطالق الموس
بعة انجاز امتبيدف مع المسيرين ومرافقي الفرق بعقد لقاءات دورية منتصف الموسم الرياضي الموسم الجديد و تتم المتابعة 

 .ما سيتم االتفاق عميو
  حمقات تكوينية تيم التسيير مع برمجة  حول تطوير الرياضة العمالية ادل اآلراءلتب لقاء سنوي مع رؤساء الجمعياتقد ع

 ." لمتكوين لفائدة الجمعيات مركز إفادة"  بالتعاون مع والقوانين الرياضية الرياضي
 عن طريق القنوات  السعي لتغطية بعض المقابالتINSTAGRAM ،YOUTUBE وىناك صحف ميتمة بنشر النتائج ،

 لعدة رياضات. والترتيب
 

 فتجدر اإلشارة إلى الخصوصيات التالية:المفّصل بالجداول المصاحبة  لالنخراط واالشتراك بالمنظمةبالنسبة 
 

  :االشتراكمعموم  -1
 معموم المن  %20تخفيضات ب ب خالل الموسم األول فقطتشجيعات تنخرط بالمنظمة من  كل جمعية جديدةتمكين  -

 ،ورقات التحكيم(و licences ن بطاقات النشاط )دو  واإلنخراط إلشتراكالعام ل
في معموم المشاركة  اتخالل ىذا الموسم من تخفيض نشاط جديدتقوم ببعث  منخرطة سابقا بالمنظمةكل جمعّية  مكينت -

 ،وورقات التحكيم( licences)دون بطاقات النشاط   % 40بنسبة في ىذا الّنشاط 
ض في خالل ىذا الموسم من تخفي نشاط رياضي نسائي جديدتقوم ببعث منخرطة سابقا بالمنظمة تمكين كل جمعّية  -

 (،وورقات التحكيم licences)دون بطاقات النشاط  %50بنسبة الجديد  النسائي معموم االشتراك في ىذا اّلنشاط
من  الموسم الرياضي الجديدقبل إنطالق لمموسم الجديد  واإلنخراط كامل معموم اإلشتراكتمكين كل جمعية تقوم بخالص  -

 .(وورقات التحكيم licences)دون بطاقات النشاط  %5تخفيض بـ 
 

 :األنشطة الفردّية -2
 الفردّية الّتالية: األنشطةان كّل جمعّية منخرطة في إحدى بإمك والسكرابل نشاط الّشطرنجسعيا من المنّظمة لمزيد دفع 

 مجانا. السكرابلو  ( المشاركة في نشاط الشطرنج الكرة الحديدّيةالقوى، تنس الطاولة و  ) ألعاب
 

  والتكوينية: األنشطة الثّقافّية -3
  ( التكوين في ير والخزف، الخط العربيالّرسم عمى الحر ندوة عممية، سيتّم برمجة عّدة أنشطة ثقافّية خالل الموسم الجديد ،

 ....(المغات
  لكل من يرغب في ذلك من الجمعيات )الالعبين، المرافقين، المسؤولين ...( وكذلك  التكوين في اإلسعافات األوليةمواصمة

 الحكام ومراقبي المقابالت.
وكل جمعية تتميز  والتكويني ط الثقافيإلثراء النشا في ىذا المجال يمو الدعوة موجية لكافة الجمعيات لتقديم مقترحات

 .بنشاطها الثقافي خالل الموسم بإمكانها تقديم ممف لمحصول عمى جائزة من المنظمة
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 :ار المالعبتيإخ -4
مناطق المعب عمى الجمعيات تحديد ، إلجراء المباريات العبين6كرة القدم  فرقأفضل الظروف لكافة حرصا مّنا إليجاد 

 .  2022/2023لمعب طيمة الموسم الّرياضي  4إلى  1من المحبذة حسب األولوية 
(Z 1  المنطقة )عين زغوان، حمق الوادي، قرطاج: المرسى 1 ، 
(Z 2  المنطقة )تونس، البحيرة، أريانة 2 : 
(Z 3 الم ) مرناقالمغيرة: بن عروس،  3نطقة ، 
(Z 4  المنطقة )وسيدي حسين : منوبة، برج شاكير 4 
 

لممناطق  اختيارهاحسب سيقع توزيعيا ( 2022 سبتمبر 30)قبل  في اآلجال المحّددةلمنخرطة كل الفرق ا :مالحظة
 .حسب الشغورات توزيعهافسيتّم   الحقاأّما بالنسبة لإلنخراطات الواردة عمينا  ودفع معموم اإلشتراك االنخراطاألسبقّية في حسب و 

 

 )اإلجازات(:  بطاقات النشاط -5
 .تجديدىا يتعين:لمحصول عمى بطاقة نشاط أو 

 إدراج المعطيات الخاصة بكل العب بالمنظومة اإلعالمية لكل جمعية -
اإلسم الصفة،  وتحمل  أو المدير العام ممضاة من طرف المدير اإلداريحديثة العيد  شيادة عمل فردية لكل العب  -

 (وال تقبل شيادة العمل الجماعية)( cachetوالطابع )
 شير()أقل من  شيادة طبية فردية حديث العيد -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 بطاقة النشاط لمموسم الفارط )لمتجديد( -

)حسب الجدول المصاحب( وذلك قبل أسبوعين عمى  Bordereau d’envoiويتعين تقديم ىذه الوثائق صحبة جدول إرسال 
 األقل من إنطالق النشاط.

 )مصحوبة بالوثائق وجدول اإلرسال( من كل أسبوع ثالثاءيوم ال اإلضافية آخر أجل لتقديم اإلجازات -
حممون إجازة الذين ي لالعبينإال  2023-2022مالحظة هامة ال يمكن المشاركة في الموسم الرياضي الجديد  -

 صالحة لمموسم الجديد ويتعين خالص معموم بطاقات النشاط وكذلك ورقات التحكيم بالحاضر.
 – Entraineurمن المنظمة  إجازة فنيةلفرق الحصول عمى يجب عمى المسؤولين والممرنين والمرافقين لمختمف ا -

Carte dirigeant. 
 

 الرياضات الفردية والفكرية والتكوينية: -6
بل تمكين العاممين من المشاركة في الرياضات  عدم إقتصار النشاط عمى الرياضات الجماعيةنحث كافة الجمعيات عمى 

...( أو الفكرية )الشطرنج، السكرابل، ...( أو التكوينية )اإلسعافات  الفردية )ألعاب القوى، الكرة الحديدية، تنس الطاولة،
األولية، التسيير الرياضي، الممرنين، الحكام ...( وكذلك برمجة أنشطة ثقافية وتكوينية تتماشى مع خصوصيات الجمعية 

 ورغبات منظورييا.
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 األنشطة الجديدة المقترحة: -7
  كرة القدم تحكيم ذاتي(Auto arbitré): 

بالمنظمة وفي صورة اإلتصال  (Auto arbitré -العبين )تحكيم ذاتي 6كرة القدم نشاط لمجمعيات الراغبة في تعاطي 
 وجود عدد كاف من الجمعيات سيتم عمى ىذا األساس برمجة دورات.

 :كرة القدم النسائية 
 المشاركة.فعمى الجمعيات الراغبة في ذلك اإلتصال بالمنظمة لتأكيد  كرة القدم النسائيةتعتزم المنظمة بعث نشاط جديد 

 أكاديمية أبناء العممة :(ACADEMIE DES JEUNES ) 
 وذلك في إطار الدور االجتماعي  académie des jeunes بعث أكاديمية ألبناء العممةتقترح المنظمة عمى الجمعيات 

 واإلىتمام بأبناء العممة وستقوم المنظمة بتأطير ىذا النشاط.ممؤسسة، ل
  ،ونحن بصدد التفكير في بعث رياضات أخرى عمى غرار السباحة، الدراجاتRandonnées  وكذلك تطوير األنشطة

 الترفييية والسياحية: الجبمية، المعالم األثرية، البيئية، ...
 

 :ومراقبي المقابالت (COMMISSIONS DE TRAVAIL) اإلنضمام لمجان العمل -8
     في االنضمام إلى لجان العمل في مختمف الرياضات من كل الجمعيات نجدد الدعوة لكافة الراغبين 

COMMISSIONS de Travail  مراقبي أو  لسمك التحكيماالتصال بالمنظمة وكذلك لكل الراغبين في االنضمام
 وذلك في مختمف الرياضات. المقابالت

 

 وخالص معموم اإلنخراط واإلشتراك لمموسم الجديدالجمعيات اإلسراع باإلنخراط وتقديم الوثائق المطموبة  ندعو كافةختاما 
 والمبالغ المتخمدة بذمتها إن وجدت.

 

 يسعدنا التواصل معكم ونرحب بكافة اآلراء والمقترحات والتوصيات إلنجاح الموسم الرياضي الجديد.
 

 "فيهة وتعارف وتر الرياضة العمالية صح  "
& 

 " إحترام الميثاق الرياضي مبدأنا"
 

 
 

 ــــالمـــــــــوالسّـ                          

 رئيس المنظمة         
 منير صميدة                                                  
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 المنظومة اإلعالمية إلحكام التصرف اإلداري والمالي والفني للجمعيات
 

مع مكتب مختص في اإلعالمية  منذ السنة الفارطة أعّدت المنظمةق التصرف وتدعيم الحوكمة الرشيدة في إطار تطوير طر 
 منظومة إعالمية جديدة تمكن الجمعيات الرياضية من:

 
  مجال التصرف اإلداري:في 

ممف الجمعية  اإلدارية من محاضر جمسات، صادرات، واردات، تقارير، والممفات إدراج وتسجيل وحفظ وتوثيق كل الوثائق
 ، ...(.RNE)التأشيرة، الييئات المديرة، الجمسات العامة، التراخيص اإلدارية والجبائية، 

 
  من: أساسا تمكن ىذه المنظومة مجال التصرف المحاسبي والمالي:في 

ات، (: مقابالت، تمارين، دور Par destinationالتسجيل المحاسبي لكل المصاريف والمداخيل مبوبة حسب الوجية )  -
 تظاىرات )لكل نشاط رياضي(،

متابعة التصرف المالي دخال وصرفا )المزود/ تاريخ الخالص/ طريقة الخالص )نقدا، تحويل بنكي، شيك،( وكذلك  -
 (،Rapprochement Bancaireالمقاربة البنكية)

 التقارير المحاسبية والمالية بصفة دورية وآلية. عدادإ -
 

  المجال التقني:في 
مختمف األنشطة الرياضية لمجمعية: التمارين، المقابالت، الدورات، جذاذة لكل العب أو ومة من متابعة تمكن ىذه المنظ

نضباط  العبة )حضور التمارين، المقابالت، األوراق الصفراء أو الحمراء، اإلىداف المسجمة، ...( وكذلك النتائج والترتيب وا 
 الالعبين.

 
 

مكن من المتابعة اليومية / الدورية لمختمف ىذه المجاالت وكذلك حفظ كافة المعطيات إذن ىذه المنظومة اإلعالمية الجديدة ت
ذلك فقط حينّيا من طرف المسؤولين المخول ليم  لمرجوع إلييا (Archivage électronique) والوثائق

(Administrateurs ) ضمان مع ( سالمة إستغالل ىذه المنظومةsécurité ) سرية المعمومات )وGestion de Mots 
de Passe.) 

 
 

وستقوم المنظمة بالتعاون مع الشركة المتعاقد معيا بحصص تكوينية لممستخدمين واإلجابة عمى كل اإلستفسارت 
 عند إعتماد ىذه المنظومة. المقترحةوالمالحظات والتحسينات 

 
مال ىذه المنظومة في مطمب اإلشتراك لذا نحث كافة الجمعيات اإلنخراط في ىذا التمشي وذلك بإدراج رغبة الجمعية في إستع

 (.lien d’accèsلمحصول عمى الرابط ) 22022/2023لمموسم الرياضي 


