


 من الممتدة للفترة األدبي التقرير

 2018 مارس إلى 2017 جانفي

 

 

استهل المكتب الحالي لهيكل سوسييو  الايا   

الرياضي الصفاقسي أشغاله مباشرة إثر الجلسة 

 العامة األخيرة

ضيي   2017 فيفيير  12بييل ا امتميياا بتييا ي  

األعضاء الماتخبين   قد ت  االتفاق خيلا ذي ا 

 :االمتماا على ما يلي

 العزييز عبيد السييد تعييين          - 

 .لتولي  ئاسة الهيكل المخلوفي

 المكتب أعضاء بين المهام توزيع          - 

 عاما كاتبا  الحمامي علي محمد السيد بتعيين

 .للماا أمياا الصافي الها   السيد  

تقرير مد لة اللجيا  المبرمجية           - 

مين  الفياعلين الماخيريين تمكينل 2017لساة 

  .إختيا  اللجاة التي يريد   اإلنضمام إليها

 

 I-               اإلحصائيات لسنة

 :2018 سنة من األول الثالثي و 2017

كييا  إقبيياا أءبايياء الاييا    2008مايي  سيياة 

الرياضي الصفاقسيي عليى اإلنخيراي فيي ذيكيل 

متواضعا   ال يتجا ز بعض المئات في  السوسيو 

السيياة   يعييو  سييبب الاسيي  البّيييء لتّييوا  

الشبكة في األعوام األ لى بعيد التلسييإ إلييى 



محد  ياة اإلمكانياات الما ياة  للهيكيل   قلاية 

 .إشعاعه

 االنخرايات عد  ا تفع فقد ،2014 ساة ما  أماا

 لتتيوي  يعيو  ذي ا   ملحوظة، بصفة الساوياة

   2013 سياة التونسيية البّولة بلقب الاا  

 إضافة. 2014 ساة اإلفريقية الكافديرالية كل 

   للهيكيل العامية االستراتيجية تّوير ل لك،

 ميين فيها لما الكبرى، المشا يع في االستثما 

 لخزيايية مباشييرة   ملموسيية   ذاميية عائييدات

   الحافلية مشير عيي بالي كر نخي    الاا  ،

 .2015   2014 ساتي في االستشها ية اللوءات

 على الاا   أءباء إقباا تواصل ،2016 ساة في

 872 انخيري ءيي  السوسييو  ذيكل في اإلنخراي

 1483 الهيكيل سيجل ءيين فيي ،2016 سياة محب

 األخييرة الايابيية الفتيرة فيي مديدة عضوية

 .2018 ما   إلى 2017 مانفي من الممتدة

 فيي اإلنخراييات تّيوا  نس  في التدقي  عاد  

 ا تفاا ملءظة نيمك األخيرة، الايابية الفترة

 األ ا الثلثي في الساوية االنخرايات لعد  ذام

 باسيبة مقا نية 646 نسبة لتبلغ 2018 ساة من

 انخيراي 209 بمعدا أ  2017 ساة مدى على 837

 .الساة نفإ من ثلثي كل في



 

 الي   الهيام المعايو    الميا   الدع   غ 

 عييد  تّييو  أ  إال الجييد ، الماخريييو   فايير 

 الايابيية الفتيرة ماتصي  في للهيكل األعضاء

 مقا نيية متواضييعا يعتبيير الحييالي للمكتييب

 الماخريييو    المكتييب يرنييو التييي باألذييدا 

 مين العواميل عدييد إليى يعو  ذ ا   إليها،

 : أذمها

 السداسيي فيي للهيكيل الباكية االلتزامات - 

 القسي  اقتاياء  يو  خلص) 2017 ساة من األ ا

 أليي  143:  االستشيها ية اللوءيات من الثاني

 ( ياا 

 مين التيي مشيا يع إنجياز إمكانيية غياب - 

 السيي  التسيوي  فيي إيجابيييا تساذ  أ  شلنها

 الماخريين عد  تّو  في   الهيكل

 أصاا  في للاا   الرياضية الاتائ  ترامع - 

 فيي التتويجيات ماصية عين الغيياب   األكابر

 .األخيرة األ بعة الساوات

 

 مدييدة آلييات خلي   موبية المكتب  أى ل لك

 ليدى أكثر  الهيكلب التعري  في تساذ  علمية
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 لضيما  الماخريين عد  في الترفيع    األءباء

 االنخراييات عين بعييدا  ،تّيو      يمومتيه

   الفريي  باتائ  أساسا ترتب  التي العفوية

 تسييتومب التييي للسوسيييو  الظخميية المشييا يع

 .ذامة مالية سيولة توفير

 عيد  تّيو  فيي العوامل من مملة ساذمت قد  

 مقا نيية سييريع باسيي  بالهيكييل الماخييريين

 :  أساسا ماها ن كر الماضية بالساوات

 العامة للجلسة المتميزة اإلعالمية التغطية - 

 التيي و السوسيوس تظاهرات و ألنشطة و األخيرة

 بي  التعريف و الهيكل السم التسويق في ساهمت

 . الصفاقسي الرياضي النادي أحباء لدى أكثر

 

 مرحلية إليى السوسييوس أييا  فكرة بلورة - 

 االحتفيال مي  تزامنت التي و االنجاز و الفعل

 أضخم لتكون الهيكل عشرية و النادي بتسعينية

 .انطالق  منذ للسوسيوس استثمار

 فيي اإلنخراييات تّيو  نسي  فيي التدقي  عاد

 بالسياتين مقا نية 2018 ساة من األ ا الثلثي

 عد  في ذاما ا تفاعا ملءظة يمكن السابقتين،

 فييي مدييدا عضيوا 646 نسبة ليبلغ الماخريين

 181 باسيبة مقا نة 2018 ساة من األ ا الثلثي

 فيي 194 نسبة   2017 ساة من األ ا الثلثي في

 .2016 ساة من الفترة نفإ



 

 

 لمواصيلة السوسييوس إلدارة الجيدي العميل - 

 التعاميل أساليب تطوير و المنخرطين استقطاب

 مستخلصة الغير االشتراكات معاليم م 

 بهيا، التاويه يجب التي اإليجابياة الاقاي من

 لإلشيتراكات المالياية المر   ياية تحساين ن كر

 نسييبة ا تفعييت ءييي  ،2016 مايي  سُييجالت التييي

 في 58٪ من اإلنخراي ساة ءسب تد يجيا اإلستخلص

  صيلت ءتى 2016 في 67٪   2015 في ٪62 ،2014

 2017 في الُمسجالة لإلشتراكات بالاسبة 87٪ إلى

 .2018 من األ ا الثلثي  
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عضوية معلّقة  عضوية معلّقة وقتيّا عضوية فاعلة 



 بعييدة عميل ماهجياة ضمن التّوا  ذ ا ياد ج  

   ليإل ا ة التد يجي التّوير إلى تهد  المدى

  كيائز أذي  مين يعتبر ال   المعلومات نظام

 .السوسيو  شبكة نجاح

 تفاعيل و السوسييوس الشركات منظومة تطوير -

 SOCIOS "فكيرة مي  األعميال رجيال مين عيدد

Entreprise  

 

 

 مين السوسييوس أنشيطة تطوير على التركيز - 

 دورات رحييالت  تنظيييم ميين األكادميييات  دعييم

 .الناشطين لألعضاء تكوينية دورات و رياضية

-----------------------------------------

---------------- 

 صيغيرة لمحية التالية البيانياة الرسوم تمثال

 صيفو  فيي  الماخيريين االنخرايات يبيعة على

 ملءظته يمكن ما أذ   من الهيكل

 الماخيريين مين األكبر العد  صفاقإ  الية تظ 

 باسيبة الكبيرى تيونإ تليها 70%تااذز باسبة



  الييية فييي 9%   تييونإ  الييية فييي 12)%% 21

فتح الهيكيل لمكتيب    ذ ا ما يفسار. (أ يانة

 عين عوضيا الشيمالي العمرانيي بيالمركزقا  

 مع بالتاسي  في تونإ العاصمة القدي  المكتب

ءرصا مايه عليى تقيدي  أفضيل  ،الاا   إ ا ة

عملية التواصل ميع  تسهيل    خدمات لماخرييه

 .األءباء

 

من اإلنخرايات عن يري   88يااذز %يت  خلص ما 

اإلقتّاا الشهر    ذو ما يتماشيى تماميا ميع 

قي    فلسفة ذيكل السوسيو  ال  ، في مانبيه 

الما  ، يهد  إلى مميع مسياذمات مالياية فيي 

إستّاعة المحب البسي  بعيدا عين المسياذمات 

الكبيرة التي ال يقدم   ال يقيد  عليهيا سيوى 

 قلاة قليلة من األءباء.
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                II-  :األنشطة 

  : أكاديمية سوسيوس للشطرنج1) 

 في الشّرن  أكا يمية عرفته ال   الاجاح بعد

 من بمد بين اإلستعانة ت  الفا يين، الموسمين

 بالكفاءة له  المشهو    المستويات أعلى

 تض  التي األكا يمية ذ   نشاي على لإلشرا 

يفل بين ذكو    إناث، من مختل   25اليوم 

األعما    تاش  بقاعة اإلمتماعات بمركب 

 الاا   بمعدا ءصة كل أسبوا )يوم السبت(.

49%

40%

11%

المساهمةقيمةحسبالمنخرطينتوزع

الشهرية

د15أقل من 

د15

د15أكثر من 

14%

11%

29%
26%

12%

9%

يةالعمرالشريحةحسبالمنخرطينتوزع

> 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50



 2017 ساة أ ائل في األكا يمية لجاة ا تلت

 إلى للسوسيو  التافي   المكتب مع بالتاسي 

 الخاصة التربوية المؤسسات بعض إلى التومه

 أيام كامل عمل   ضمن برنام شراكات، إيا  في

 .األسبوا

نجح صغا  األكا يمية مؤخرا في تحقي   قد 

نتائ  مد ييبة على المستوى الوياي   ذلك 

بعد مشا كته  في بّولة تونإ التي أقيمت 

 . ما   شهر ماتص  في الحماماتب

  التحضيرات ما ية للمشا كة في المزيد من 

المسابقات في المستقبل خاصة   أ  أعدا  

 الماخريين في تزايد مستمر

 

 استمرارية  أكاديمية السوسيوس بتونس2) 

  : مطمئنة

 أنشيّة تقيدي  إليى سوسييو  أكا يميية تهد 

 القيدم كيرة فيي تكويايية  ياضية   ترفيهية

 أميواء في إلبقائه  ، تونإ في أعضائها ألبااء

 .الصفاقسي الرياضي الاا  

 أ  القيوا يمكاايا كاملة، مواس  أ بع بعد  

 عيام كيل ترءيب األكا يميية أل  نيامح الرذا 

 16 إلى 4 من(  باات باين) يفل 200 من بلكثر

 .المستوى  فيع فاي ياق  إشرا  تحت ساة،

 عليى المشيرفة اللجاية قير ت الساة، ذ   في

 الد ليية البّولية فيي األكا يمية المشيا كة

 2018 مويليية 11 إليى 4 يوم من ستاعقد التي

 .ببرشلونة



 علقات السوسيو  أكا يمية أخرى،  بّت مهة من

 ميين مكاتهيا خاصية أكا يمييات عدة مع متياة

 األكا يمييات بين  زيا ات مبا يات عدة إمراء

 الجهيو  ذ   كللت  قد .الماضية الساوات خلا

 .بالاجاح

 ناشيّا، عضيواا عشر إثاا األكا يمية على يشر 

  .اإل ا ة  ع  على االعتما  مع

 قيدم كيرة نشياي تاظيي  إعيا ة أيضا ت  كما

 .االثاين يوم مساء المكا  نفإ في للكهوا

 

  : المغرب و الجزائر إلى جوية رحالت تنظيم3) 

 تفعيل إعا ة ت  األخيرة، الايابية الفترة في

 فري  مبا يات لمتابعة الرءلت تاظي  امتياز

 . القدم لكرة االكابر

 المجموعات لمرءلة الثانية الجولة فبمااسبة

 نظ  القدم، لكرة اإلفريقي االتحا  كل  من

 لفائدة العاصمة للجزائر موية  ءلة الهيكل

 الاا يو نا   مولو ية لقاء لحظو  الماخريين

 .الجزائر

 تاظيمها ت  ثانية  ءلة في عضوا 66 شا ك كما

  بع الد   لمتابعة الرباي مدياة إلى

 القدم لكرة اإلفريقي االتحا  كل  من الاهائي

 .الهيكل ألعضاء تفضيلية أسعا  مع

 

تنظيم دورة للتنس في إطار شراكة م  نادي 4) 

  : التنس بصفاقس

 نظ  األ لى، نسخته في الاشاي ذ ا نجاح إثر

 الصفاقسي، الرياضي الاا   سوسيو  ذيكل



 مفتوءة    ة بصفاقإ التاإ نا   مع بالتاسي 

 أصاا  بين العب 100 من أكثر بمشا كة للتاإ

 . المتوسّين  المحترفين المبتدئين

 سوسيو  ذيكل نظ  األ لى، الاسخة نجاح إثر

 نا   مع بالتعا   الصفاقسي الرياضي الاا  

 بمشا كة للتاإ مفتوءة    ة بصفاقإ التاإ

 المبتدئين أصاا  بين العب 100 من أكثر

 . المتوسّين  المحترفين

 

 و القد  كرة في رمضانية دورة تنظيم5) 

  : الطائرة الكرة

 إعا ة ت  ،في إيا  تعد  األنشّة الها فة

 المكتب نظ  ءي  الرياضية الد  ات  يااميكية

   القدم كرة في  مضانية    ة التافي  

 .ماخري 120 من أكثر بمشا كة الّائرة الكرة

   للتقا ب ذامة فرصة الد  ات ذ   مثلت قد  

 أكثر للتعري  الااشّين، األعضاء بين التواصل

 .الماخريين عد  تّوير   أنشّته   بالهيكل

 لكرة اءتفالية مبا اة أ  ال كر يجد   

 الاا   أكابر العبي بين ممعت قد كانت القدم

 .صديقة أمواء في السوسيو  أبااء من فري   

 

  : فكاهيةتنظيم مسرحية 6) 

 نظ  الترفيهية، األنشّة تعديد إيا  في

 15 في السوسيو  لهيكل التافي   المكتب

 الكوميد  للفاا  مسرءيا عرضا 2017  يسمبر

 مماذيريا ءضو ا شهد الحفل. الغربي كري 

 .شخ  600 الحضو  عد  ناذز ءي  محترما



  فار المقاييإ، بكل نامحا كا  الحدث ذ ا

 استحسا   ناا  ياا  4500 بقيمة مرابيح

 انتظا  في  ضيو   ءضو  مسؤ لين من الجميع

 األنشّة تعديد المااسبات قا م في المزيد

 .الترفيهية

 

  : الناشطين لألعضاء تكوينية دورات تنظيم7) 

   ماخرييه من القرب على الهيكل من ءرصا

 العامة الحياة في المشا كة من تمكياه 

 ببع  التافي   المكتب الاا   قام   للهيكل

 السوسيو  لتّوير بماخريي خاص تكوياي مركز

 مختل  في الاا   لخدمة ال اتية مها اته 

 .المجاالت

 ساة في تكوياية    ات سبعة تاظي  ت  قد  

 ءوالي بحضو  العاصمة تونإ   صفاقإ بين 2017

 ماها ن كر مختفة، محا   ءوا ناش ، عضو 110

 ٱليات   التمويل   الحوكمة السوسيو ، أسإ

 .التواصل

 

  :ورقة المقابلة8) 

ما  ساوات على إنجاز   أب ذيكل السوسيو  

  قة المقابلة   ذي مّوية توزا مجانا على 

الجماذير في ملعب الّيب المهير  قبيل كل 

مبا اة   تحتو  على ءوا  مع أءد اللعبين أ  

المسؤ لين، تشكيلة الفريقين   بعض األخبا  

 .المتفرقة التي ته  الاا     الهيكل



خلا ذ ا الموس ، ساذمت   قة المقابلة بشكل 

ألءباء إضافة إلى  ع  ا مع التواصلإيجابي في 

 .مداخيل اإلشها 

 

Eskort Kids (9 

مكن ذيكل  التوالي، السابعة على للساة

السوسيو  الماخريين من األيفاا من اصّحاب 

اللعبين في بداية كل مقابلة ماظمة محليا 

 االمتيازذ ا   قد ساذ بملعب الّيب المهير . 

  تعزيز ءبفي استقّاب المزيد من الماخريين 

ذؤالء األيفاا لاا يه . يت  اختيا  األيفاا 

 . القرعةبّريقة شفافة بواسّة الحجز 

 

  : تكور صفاقس دورة10) 

 مهة تشريك بهد    السوسيو  أيام ايا  في

 الاا   اءتفاالت في معتمدياتها بكل صفاقإ

 لدى االنتماء ءإ تقوية بهد    بتسعيايته،

 بتاظي  السوسيو  ذيكل قام الاا  ، أءباء

 مدياة معاذد كافة بين القدم لكرة    ة

 شهر بداية مع الد  ة ذ   انّلقت. صفاقإ

 تلم ة من فريقا 64 ممعت   الماضي فيفر 

   11 بين أعما ذ  تترا ح اإلعدا ية المعاذد

 ءجز على نص    شهر ييلة تاافسوا ساة، 15

 على اقيمت التي الاهائية المبا اة في مكا 

 ما   17 السبت يوم المهير  الّيب ملعب عشب

 .  االءتفالية السهرة بداية مع 2018

 

 



  : النادي صالون11) 

 المكتب قام ،"السوسيو  أيام" إيا  في

 أ ا ليكو  الاا   صالو  بتلسيإ التافي  

 ذلك   صفاقإ، مدياة في للرياضة معرض

 الصغرى الصااعات اتحا  مع بالشراكة

   الرياضة   الشباب ماد بية  المتوسّة،

 التونسية المواياة   المؤسسات كافد الية

 .”كوناكت“

 قاعة في األ لى نسخته في الاا   صالو  انتظ 

 عا ضا 86 بمشا كة بحر بببا البلدية االفراح

      ليا محليا الرياضي بالشل  المهتمين من

 التجهيزات في مز  ين   أخصائيين من

 يعكإ ما  ذو. أنوعها بمختل  الرياضية

 العر  ذ ا إلنجاح المب  لة المجهو ات

 .العالمي

  زيرة قبل من المعرض ذ ا إفتتاح ت   

 العبي من مجموعة بحضو   الرياضة، الشباب

 .98 فرنسا ماتخب فري 

 

  : دولي مؤتمر تنظيم12) 

 عشرية   الاا   بتسعياية اإلءتفاالت على ذامش

 16 يوم   ليا مؤتمرا الهيكل نظ  السوسيو ،

 الجديدة الصيغ   األشكاا ءوا 2018 ما  

 السوسيو  متخ ا الرياضية الجمعيات لتمويل

 .كاموذما

   إسبانيا من خبراء التظاذرة ذاذ  ضمت

 خللها ت    غيرذا   تونإ   المغرب   فرنسا

 .الحاظرين   المتدخلين بين التجا ب تبا ا



 

 النادي بتسعينية احتفالية مباراة تنظيم13) 

  : الهيكل عشرية و

 بالمبا اة نامحا السوسيو  أيام اختتام كا 

 قدماء بين األسايير مبا اة أ  التا يخياة

 الرياضي الاا   قدماء   98 فرنسا ماتخب

 بالجماذير ممتلئة مدا ج أمام الصفاقسي

  .الجمهو ية مااي  مختل  من القا مة

 عر ض من  ائعة تاشيّية أمواء المقابلة سبقت

 فرموية  ياضية لفاو  إستعراضات   باليه

 .الاا   مماذير معها تفاعلت

 على  ثائقي لشري  عرضا السهرة  تضمات كما

 متر 250 ءوالي مساءتها بلغت عملقة شاشة

 عاصمة لفري  التا يخية المسيرة ير   مرباع

  اللعبين المسيرين قدماء  أبرز الجاوب

 .الاا   تا ي  يبعوا ال ين

 بدخلة لتقاليدذا  فية االءباء مجموعات كانت

 الصبغة باضفاء   المبا اة قبل عالمية

 . المدا ج على االءتفالية

 الرياضي الاا   بعراقة تلي  تا يخية سهرة

 ذيكل ماخريي لمقد ة ذام اشها    الصفاقسي

   االءتفاا   التاظي  على األءباء   السوسيو 

 تسعين بعد للاا   التا يخية القيمة ابراز

 .العّاء من ساة

 

III                 -   اإلنجازات

 و المشاري :



تطوير االستراتيجية االعالمية للتسويق السم 1) 

  : الهيكل

   السوسيو  إ ا ة عبر التافي  ، المكتب قام

 تسويقية ءملة بإعدا  ،التجا يين المسؤ لين

 .مد  ماخريين استقّاب قصد للهيكل شاملة

 الزيا ات من مجموعة في الحملة  تتمثل

 التعري  قصد للمدياة المهمة للقّاعات

 من اكثر االقتراب   أنشّته   بالهيكل

 .  المحتملين الماخريين

 عرض من أ لى، مرءلة في الحملة ذ    تتكو  

 تاظي    إذاعية إعلنات   اشها ية لوءات

 المركبات في   المدياة شوا ا في تجمعات

 على البهجة إل خاا الترفيه مراكز   التجا ية

 .أخرى أنشّة  عدة المااي 

 التجا   الفري  قام ثانية، مرءلة في  

 الماخريين فيه زا  ميداني بعمل لإل ا ة

 . للهيكل ظماه  قصد المحتملين

 من شهرين على التسويقية الحملة ذ   امتدت

  .2018 ما   ماتص  إلى مانفي ماتص 

 أ  التافي   المكتب من إيمانا ذ ا يلتي

 أذ  أءد ُيعيد الماخريين عد  في الترفيع

 .تّو      يمومته تضمن التي السبل

 

 :صيانة و إصالح اللوحات االلكترونية  2) 

 أ  بما   السابقة، للمشا يع صيانته إيا  في

 الّيب بملعب اإلستشها ية اللوءات مشر ا

 المشا يع أذ  من يعد بصفاقإ المهير 

 الااءية من للاا   إفا ة أكثرذا   الماجزة



 اللوءات ذ   صيانة أشغاا إنّلقت الما ية،

 بها ءصلت التي اإلخلالت بعد 2016 ساة أ اخر

 الرسمية للمبا يات الاا   ذمة على لتكو 

 .2017 فيفر  شهر ماتص  في األكابر لفري 

 ليكو   ياا  أل  40 بلغت الصيانة ذ   تكلفة

 عو ة عاد ءلله أبهى في المهير  ملعب ب لك

  .البّولة

 

و إعادة تهيئة قاعة تقوية العضالت  ةتوسع3) 

: 

 للاا  ، التحتية الباية تحسين إيا  في

 في  السوسيو  لهيكل التافي   المكتب إنّل 

 أشغاا فيالسابقة  الايابية الفترة موفى

 بمركب العضلت تقوية قاعة توسعة   صيانة

   الشبا  أصاا  ذمة على لتكو  الاا  

 ،2017 ما  28 يوم مديدة ءلة في األكابر،

 على ساة 89 بمر   الاا   اءتفاا ليلة

 .تلسيسه

 شراء ، القاعة أ ضية تغيير: تشمل األشغاا

   يلء من القاعة تهيئة إعا ة مديدة، معدات

 .إضاءة   ستائر

 أخرى ٱالت اقتااء ذو السياق ذ ا في الجديد

 البدنيين المعداين ءاميات ءسب العضلت لتقوية

 قاعة أمام البدني للتحضير مكا  إعدا   

 متر 290ب تقد  مملية بمساءة العضلت تقوية

 بالرماا مغّى مزء قسمين إلى مقسمة مربع

 180 مساءته ثاني مزء   مربع متر 110 مساءته

 المضا  الصلب المّاي من بل ضية مربع متر

 .بدني إعدا  معدات على يحتو     للصدمات



 أل  71 بلغت األشغاا له   الجملية الكلفة

 .ا ياا 

 

  : "السوسيوس شركات" مداخيل توظيف4) 

 شبا  تكوين مركز في االستثما  إيا  في

 مداخيل بتوظي  السوسيو  ذيكل قام الاا  ،

 لفائدة معدات اقتااء في" السوسيو  شركات"

    ياضية ملبإ   أء ية من الشبا  أصاا 

 مرءلة في  ياا  أل  22 بقيمة تد يب موا 

 . أ لى

 الفر ية األلعاب لفائدة معدات شراء ت  كما

 مرءلة في السلة كرة  فرا الّائرة كرة  فرا

 . ياا  أل  21 بقيمة ثانية

 

 متعددة القاعة صيانة مشروع دراسة5) 

  : االختصاصات

 للاا  ، الرياضية الماشآت تّوير إيا  في

 الااا   سوسيو  لهيكل التافي   المكتب يعتزم

 بقاعة صيانة أشغاا إمراء الصفاقسي الرياضي

 .الااا   بمركب الّاائرة الكرة   السلاة كرة

 إعدا  الماقضي الموس  خلا ت  الغرض له ا

 أل  450 تااذز  مملية بتكلفة المشر ا   اسة

 اإل ا ة   المديرة الهيئة مع اإلتفاق    ياا 

 السلة كرة   الّائرة الكرة لفرعي الفاية

 مسابقات نهاية إثر إنجازذا في الشر ا على

 القاعات من كا  عد  توفر لعدم ذلك   الشبا 

 األ ضية لمز   تسبقة خلص ت  قد  . بالجهة

  صد    ياا  أل  95 بقيمة للقاعة الجديدة



 الفترة ميزانية من  ياا ا أل  130 مبلغ

 .المشر ا ذ ا لفائدة األخيرة الايابية

 

 إدارة بمجلس السوسيوس هيكل تمثيل 6)

 في المنظمة هذه مساهمة و فوتبول سندلندرز

 :  السوسيوس أيا 

 أ  للسوسييو  يمكين  لسياندلارز بإنضيمامها

بمجموعة متكاملية مين الخيدمات التيي  تتمتع

 Supporter توفرذيا ذي   المؤسسية  مجموعية

Direct    كاإلستشا ة في مجاا الحوكمة  اليدع

الفاي  اللومستي  الهادسي فيي مجياا تسييير 

الباية التحتية  التجهيزات المشا يع  تّوير 

التي يت  إنجازذا لفائيدة الايا   الرياضيي 

 .الصفاقسي

 ساندلاد ز بماظمة السوسيو  عضوية ايا  في  

 امتماا لحضو  ا   با سوسيو   ئيإ  عوة تمت

 .  يراكت بسوبا تز األعضاء االندية ممثلي مع

 أيام   الاا   تسعياية ايا  في انه كما

 الاد ة في ساندلاد ز ساذمت السوسيو ،

 الرياضية األندية في التمويل ألشكاا الد لية

 من ممثل   با لي سا  نا    ئيإ بدعوة

 . يراكت سوبرتا ز

-----------------------------------------

---------------------------------------- 

 المالية الوضعية في توضيحات

 إلى 2017 مانفي من سوسيو  لهيكل



 إلى 2018 مانفي من   2017  يسمبر

 2018 أفريل

 

 يت  ل  التي الموا     التعهدات

 استخلصها

 

-----------------------------------------

---------------------------- 

  : األنشّة  مداخيل مصا ي  1) 

  

 أكا يمي السوسيو  في أساسا األنشّة تتمثل

 مجلة ،المسرءيات تاظي  ،الرءلت تاظي  ،تونإ

 ، Escort Kids  ،المقابلة   قة ،السوسيو 

 مربحة، األنشّة ذ   مل  .…الشّرن  أكا يمية

 إلى سبتمبر شهر من)  الموسمي نشايها لكن

التعهدات بعنوان ما قبل 30 أفريل 2018 سيتم 

استخالصها سنة 2018

62 121.000 المجموع 

62 121.000 Socios Days مزودين مختلفين

موارد لم يتم استخالصها منذ الموسم الفارط

159 451.000 المجموع 

110 000.000 Socios Days مداخيل االستشهار

20 300.000 مداخيل استشهار األنشطة

28 671.000 Socios Days مداخيل  أخرى

480.000 مداخيل  أخرى

من جانفي 2018 

إلى أفريل 2018

من جانفي 2016 

إلى ديسمبر 2017
الموارد والمصاريف 

28 898.500 209 334.030  مجموع الموارد

4 650.000 35 779.000 االستشهار والشركاء

24 248.500 173 555.030  مداخيل األنشطة

57 381.235 192 122.927  مجموع المصاريف

57 381.235 192 122.927  مصاريف األنشطة



 نقدي  في  اضح غير  بحها يجعل( موا  ىشهر

 . ساويا القوائ 

 : المصا يفاال ا ية )2 

  

  يو  خلص إلى يعو  اال ا ية المصا ي  ا تفاا

  ياا  37534 بقيمة امتماعية   مبائيه

 : SOCIOS Days تظاذرات )3 

  

 

 20 بقيمة مرابيحاا  SOCIOS Days تظاذرات سجلت

  فعت قد  Socios Europeأ   ي كر  ياا ، 222

 في الفرنسي، الفري  مستحقات من صغيراا   قسّا

 بقية كامل بدفع قام مستشهر ذااك أ  ءين

 . المبلغ

 ل  التي الموا     التعهدات يلي ما في  

 :استخلصها يت 

  

من جانفي 2017 

إلى ديسمبر 2017

من جانفي 2016 

إلى ديسمبر 2016

166 670.181 115 409.771 مصاريف إدارية      

القيمة المصاريف القيمة المداخيل
310 060                         "MATCH gala "مصاريف مداخيل االستشهار                                     295 444

مصاريف العشاء الساهر                        100 172 مداخيل الملعب                                     900 112

مصاريف  المعرض                          637 19 مداخيل العشاء الساهر                                     087 255

28 760                          SFAX TKAWER مصاريف مداخيل المعرض                                       327 22

مصاريف الندوة العالمية                          320 51

مصاريف التواصل والدعاية                          964 76

مصاريف التنقل واإلقامة                        546 120

35 000                          

قسط من مستحقات الفريق الفرنسي 

SOCIOS EUROPE دفع من قبل

المجموع                        387 814 المجموع                                     609 834

المرابيح                                       222 20

62 121.000 التعهدات سيتم استخالصها

62 121.000 Socios Days مزودين مختلفين

138 671.000 موارد لم يتم استخالصها

110 000.000 Socios Days مداخيل االستشهار

28 671.000 Socios Days مداخيل  أخرى



 

 لمشر ا الاا   ذمة على مبلغ )4  

 : القاعة

 المكتب اتف  آفريل 2 امتماا إثر على

 إستعماا ءوا المديرة الهيئة مع التافي  

 أل  130) ما   07 يوم المسحوب المبلغ

 . االختصاصات متعد ة القاعة إنجاز في(  ياا 

 

 


