بالغ إنتداب
تعتزم شركة النهوض بالرياضة فتح مناظرة خارجية في عدة إختصاصات حسب بيانات الجدول الموالي :
تاريخ فتح الترشحات  23 :أفريل 2018
تاريخ ختم الترشحات  14 :ماي  2018بالنسبة للموقع اإللكتروني لبوابة المناظرات العمومية  www.concours.gov.tnو  15ماي  2018إليداع و إرسال ملفات الترشح
الخطة

اإلختصاص /عدد
الخطط
المجال
شبكات

01

األنظمة
المعلوماتية

01

شروط المشاركة
-

-

مهندس أول في
اإلعالمية

-

تقني

صيانة
البناءات

01
-

يجب على المترشح أن يكون :
متحصال على الشهادة الوطنية لمهندس في اإلعالمية أو ما
يعادلها في المجال أو اإلختصاص المطلوب للخطة
المترشح لها و مرسما بجدول عمادة المهندسين
أن ال يتجاوز من العمر  40سنة بتاريخ أول جانفي 2018
وفي صورة تجاوزه للسن القانونية يجب اإلستظهار بشهادة
تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية بالقطاع العمومي أو
شهادة تسجيل بمكتب التشغيل و العمل المستقل لطرح هذه
الخدمات في حدود خمس سنوات من سن المترشح والذي
ال يمكن أن يتجاوز خمسة وأربعين سنة بتاريخ أول جانفي
 ، 2018وتحتسب السن القصوى للترشح وفقا لمقتضيات
األمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى
وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من
المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول
إلى مراحل التكوين لإلنتداب في القطاع العمومي.
يجب على المترشح أن يكون :
متحصال على شهادة المؤهل التقني المهني (منظرة في
المستوى الثالث من السلم الوطني للمهارات) في مجال
صيانة البناءات ،على غرار السباكة ،النجارة ،التكييف،
الطالء ،البناء ...
أو متحصال على شهادة الباكالوريا و شهادة إثبات الكفاءة
المهنية منظرة ،في مجال صيانة البناءات على غرار
السباكة ،النجارة ،التكييف ،الطالء ،البناء ...
تتوفر فيه المؤهالت المهنية ليشغل الخطة المترشح لها
ان ال يقل عمره عن  18سنة وال يتجاوز  35سنة بتاريخ
أول جانفي  2018مع مراعاة أحكام االمر  1229لسنة
 1982المؤرخ في  2سبتمبر  1982كما تم تنقيحه باألمر

الوثائق المطلوبة
على

 إستمارة ترشح يتم تعميرها بكل دقة www.concours.gov.tnوطباعتها من نفس الموقع
 نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية بوجهيها نسخة مجردة من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة بالنسبة للشهائد األجنبية والشهائد المسلمة من المؤسساتالتعليمية الخاصة بنسخة من شهادة معادلة
 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد مناظرة الباكالوريا (تتضمن معدل النجاح) نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد سنة التخرج (تتضمن معدل النجاح في الشهادة الوطنية لمهندس) نسخ مطابقة لألصل من شهائد عمل أو عقود عمل أو شهائد في الخبرة المهنية بالقطاع العام أو الخاص للذين سبقلهم العمل ،وترفق الشهائد المسلمة من القطاع الخاص وجوبا بقائمة في الخدمات مسلمة من مصالح الصندوق الوطني
للضمان اإلجتماعي ،وال تحتسب الخبرة إال في حدود مطابقتها لقائمة الخدمات
 -نسخة مطابقة لألصل من شهادة الترسيم بعمادة المهندسين صالحة بتاريخ نشر هذا البالغ

على

الموقع

 إستمارة ترشح يتم تعميرها بكل دقة www.concours.gov.tnوطباعتها من نفس الموقع
 نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية بوجهيها نسخة من شهادة المؤهل التقني المهني منظرة في المجال المطلوب نسخة من شهادة الباكالوريا لغير المتحصلين على شهادة المؤهل التقني المهني مرفقة بنسخة من شهادة الكفاءةالمهنية منظرة في المجال المطلوب
 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد سنة التخرج للمتحصلين على شهادة المؤهل التقني المهني ،ويتعين وجوباتقديم بطاقة أعداد تتضمن المعدل السنوي العام لسنة التخرج
 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد مناظرة الباكالوريا بالنسبة لغير المتحصلين على شهادة المؤهل التقنيالمهني
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الموقع

اإللكتروني

اإللكتروني

لبوابة

لبوابة

المناظرات

المناظرات

العمومية

العمومية

عدد  1551لسنة  ،1992وفي صورة تجاوزه للسن
القانونية يجب اإلستظهار بشهادة تثبت إنجازه لخدمات
مدنية فعلية بالقطاع العمومي أو شهادة تسجيل بمكتب
التشغيل و العمل المستقل لطرح هذه الخدمات في حدود
خمس سنوات من سن المترشح والذي ال يمكن أن يتجاوز
أربعين سنة بتاريخ أول جانفي 2018
الخطة

اإلختصاص/
المجال

عدد
الخطط

شروط المشاركة

04
-

حراسة

02
عامل
نظافة

يجب على المترشح أن :
تتوفر فيه المؤهالت البدنية والمهنية ليشغل الخطة -
المترشح لها
ان ال يقل عمره عن  18سنة وال يتجاوز  40سنة بتاريخ
أول جانفي  2018مع مراعاة أحكام االمر  1229لسنة
 1982المؤرخ في  2سبتمبر  1982كما تم تنقيحه
باألمر عدد  1551لسنة  ،1992وفي صورة تجاوزه
للسن القانونية يجب اإلستظهار بشهادة تثبت إنجازه
لخدمات مدنية فعلية بالقطاع العمومي أو شهادة تسجيل
بمكتب التشغيل و العمل المستقل لطرح هذه الخدمات في
حدود خمس سنوات من سن المترشح والذي ال يمكن أن
يتجاوز خمسة و أربعون سنة بتاريخ أول جانفي 2018

الوثائق المطلوبة
إستمارة ترشح يتم تعميرها من الموقع اإللكتروني  www.concours.gov.tnوطباعتها من نفس الموقع
نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية بوجهيها
نسخة من الشهادة المدرسية (إن أمكن)

-
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01
سياقة

يجب على المترشح أن يكون :
من
ألكثر
"ب"
صنف
متحصال على رخصة سياقة
سنتين بتاريخ أول جانفي 2018
له مستوى تعليمي السنة السادسة بنجاح من التعليم -
اإلبتدائي أو األساسي.
تتوفر فيه المؤهالت البدنية و المهنية ليشغل الخطة
المترشح لها
ان ال يقل عمره عن  18سنة وال يتجاوز  40سنة بتاريخ
أول جانفي  2018مع مراعاة أحكام االمر  1229لسنة
 1982المؤرخ في  2سبتمبر  1982كما تم تنقيحه
باألمر عدد  1551لسنة ،1992
وفي صورة تجاوزه للسن القانونية يجب اإلستظهار
بشهادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية بالقطاع
العمومي أو شهادة تسجيل بمكتب التشغيل و العمل
المستقل لطرح هذه الخدمات في حدود خمس سنوات من
سن المترشح والذي ال يمكن أن يتجاوز خمسة و أربعين
سنة بتاريخ أول جانفي 2018

إستمارة ترشح يتم تعميرها من الموقع اإللكتروني  www.concours.gov.tnوطباعتها من نفس الموقع
نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية بوجهيها
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية
نسخة واضحة من رخصة سياقة صنف "ب" بوجهيها
نسخة مطابقة لألصل من شهائد عمل أو عقود عمل أو شهائد في الخبرة المهنية في خطة سائق للذين سبق لهم العمل
بالقطاعين العام والخاص (ترفق هذه الشهائد إن وجدت وجوبا بالنسبة للذين لهم خبرة مهنية بالقطاع الخاص بقائمة في
الخدمات مطابقة لهذه الخبرة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ليتسنى إعتماد فترة الخبرة عند تقييم ملف
الترشح ،وفي صورة عدم إتمام ذلك أو عدم مطابقة قائمة الخدمات للوثائق المقدمة ال تحتسب الخبرة موضوع الوثائق
المقدمة من المترشح إال في حدود مطابقتها لقائمة الخدمات)

Page 3

الخطة

اإلختصاص/
المجال

عدد
الخطط

ملحق إدارة

مجاالت
التصرف أو
اإلقتصاد

01

عون إستقبال

اإلستقبال

01

شروط المشاركة
يجب على المترشح :
 أن يكون قد أتم بنجاح السنة الثانية من التعليم العالي فياحد اإلختصاصات التابعة لمجاالت التصرف أواإلقتصاد
 أو متحصال على الشهادة الجامعية للتكنولوجيا في أحداإلختصاصات التابعة لمجاالت التصرف أواإلقتصاد
 أو شهادة المؤهل التقني السامي منظرة في أحداإلختصاصات التابعة لمجاالت التصرف أواإلقتصاد
 أن ال يقل عمره عن  18سنة و ال يتجاوز  40سنة بتاريخأول جانفي  2018مع مراعاة أحكام األمر عدد 1031
لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل  2006وفي صورة
تجاوزه للسن القانونية يجب اإلستظهار بشهادة تثبت إنجازه
لخدمات مدنية فعلية بالقطاع العمومي أو شهادة تسجيل
بمكتب التشغيل و العمل المستقل لطرح هذه الخدمات في
حدود خمس سنوات من سن المترشح والذي ال يمكن أن
يتجاوز خمسة وأربعين سنة بتاريخ أول جانفي 2018
يجب على المترشح أن يكون :
 أتم بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام قديم) أوالسنة التاسعة من التعليم االساسي أو تحصل على شهادة
تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب
 ان ال يقل عمره عن  18سنة وال يتجاوز  35سنة بتاريخأول جانفي  2018مع مراعاة أحكام االمر  1229لسنة
 1982المؤرخ في  2سبتمبر  1982كما تم تنقيحه باألمر
عدد  1551لسنة ،1992
وفي صورة تجاوزه للسن القانونية يجب اإلستظهار بشهادة
تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية بالقطاع العمومي أو
شهادة تسجيل بمكتب التشغيل و العمل المستقل لطرح هذه
الخدمات في حدود خمس سنوات من سن المترشح والذي
ال يمكن أن يتجاوز أربعين سنة بتاريخ أول جانفي 2018

الوثائق المطلوبة

-

إستمارة ترشح يتم تعميرها من الموقع اإللكتروني  www.concours.gov.tnوطباعتها من
نفس الموقع
نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية بوجهيها
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد النجاح في الباكالوريا
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد السنة الثانية من التعليم العالي بنجاح
أو
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة أعداد سنة الحصول على شهادة المؤهل التقني السامي أو شهادة
الدراسات التكنولوجية العليا في اإلختصاصات المطلوبة

-

إستمارة ترشح يتم تعميرها من الموقع اإللكتروني  www.concours.gov.tnوطباعتها من نفس الموقع
نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية بوجهيها
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية أو نسخة مطابقة لألصل من شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب

-

Page 4

طريقة الترشح :
يكون الترشح لكل إختصاص من اإلختصاصات المبوبة بالجداول أعاله ضرورة باتباع اإلجراءات التالية :
-

-

الترشح الوجوبي عبر الموقع اإلكتروني لبوابة المناظرات العمومية  www.concours.gov.tnفي أجل اقصاه يوم  14ماي  2018وذلك باختيار الخطة وتعمير إستمارة الترشح بكل دقة ثم طباعتها وإمضاءها و
تضمينها بملف الترشح  ،وكل مترشح مدعو للتثبت من صحة البيانات ودقة المعلومات التي يصرح بها عبر البوابة ،وهو مسؤول عن المعطيات التي يدرجها باإلستمارة والتي يتم اعتمادها في قبول و تقييم ملفات الترشح حسب
المنهجية المعتمدة لكل إختصاص ،وكل معلومة خاطئة أو غير حقيقية من شأنها أن تأثر إيجابا لفائدة المترشح دون وجه حق تؤدي إلى الرفض اآللي لملف الترشح  ،كما يتم عزل المترشح من الوظيفة إذا ما تم اكتشاف ذلك بعد
عملية اإلنتداب.
إيداع ملفات الترشح في أجل اقصاه يوم  15ماي  : 2018يجب على كل مترشح قام بتسجيل ترشحه في أحد اإلختصاصات المفتوحة للتناظر عبر بوابة المناظرات العمومية إرسال ملف ترشحه في ظرف مغلق يحمل عبارة
"اليفتح إال من طرف لجنة المناظرة – ترشح لمناظرة خارجية في خطة (ذكر الخطة واإلختصاص)" والذي يتكون وجوبا من جميع الوثائق المطلوبة لكل اختصاص و المبوبة بالجداول أعاله ،وذلك بواسطة البريد السريع أو
البريد مضمون الوصول أو يقوم بايداعه مباشرة بمكتب الضبط المركزي لشركة النهوض بالرياضة على العنوان التالي" :شركة النهوض بالرياضة ،المركز العمراني الشمالي ،شارع محمد علي عقيد 2035 ،الحي األولمبي"
وذلك في اآلجال المحددة بهذا البالغ ،ويعتمد في ذلك ختم البريد و في صورة اإليداع المباشر يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لشركة النهوض بالرياضة.
وتقصى بصفة آلية ملفات الترشح في الحاالت التالية :
عدم الترشح عبر الموقع اإللكتروني لبوابة المناظرات العمومية www.concours.gov.tn
 إرسال ملف الترشح خارج اآلجال المحددة بهذا البالغ عدم إستيفاء ملف الترشح لكامل الوثائق المطلوبة التصريح الخاطئ  :عدم التطابق بين المعطيات المصرح بها عبر موقع بوابة المناظرات العمومية وبين المعطيات المضمنة بملف الترشح بما من شأنه أن يؤثر إيجابا لفائدة المترشح دون وجه حق تجاوز المترشح للسن القانونية الترشح ألكثر من إختصاص (يتم اإلقصاء من جميع اإلختصاصات) -عدم إستيفاء المستوى التعليمي المطلوب أو عدم تطابق المؤهالت العلمية المقدمة مع المؤهالت العلمية المطلوبة من حيث الشهادة أو اإلختصاص

هام :ال يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتحصل على حاصل نهائي يساوي أو يفوق عشرة ( )10من عشرين ()20
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شكل و منهجية المناظرات  :يحوصل الجدول التالي الشكل والمنهجية المعتمدة لكل إختصاص من اإلختصاصات المفتوحة للتناظر :
اإلختصاص

شكل المناظرة

مهندس أول في
اإلعالمية

مناظرة بالملفات
مشفوعة باختبار
شفاهي

منهجية المناظرة
تنقسم المناظرة إلى مرحلتين :
مرحلة أولى  :تقييم الملفات المقبولة باإلعتماد على المعايير والمقاييس التالية :
-

معدل النجاح في الباكالوريا  :إعتماد العدد المدرج ببطاقة أعداد الباكالوريا
معدل سنة التخرج  :إعتماد العدد المدرج ببطاقة األعداد لسنة التخرج
الخبرة المهنية  :عدد أقصى  20نقطة تحتسب كما يلي :
خبرة أقل من  12شهر  :صفر من النقاط
خبرة أكثر من  12شهر 5 :نقاط لكل سنة مع إعتبار الشهر كوحدة دنيا
العدد التقييمي المسند للملف (على  20نقطة) =
 % 30من معدل النجاح في الباكالوريا  % 50 +من معدل سنة التخرج  % 20 +من النقاط المسندة بعنوان الخبرة المهنية

مرحلة ثانية  :إختبار شفاهي باإلعتماد على المقاييس التالية :
 سؤال في اإلختصاص  :عدد أقصى  12نقطة سؤال في الثقافة العامة :عدد أقصى  5نقاط القدرة على التواصل  :عدد أقصى  3نقاطويتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الحاصل النهائي الذي يحتسب كما يلي :

الحاصل النهائي (على  20نقطة) =
 % 50من العدد التقييمي المسند للملف  % 50 +من العدد المسند في اإلختبار الشفاهي
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اإلختصاص

شكل المناظرة

تقني

مناظرة بالملفات
مشفوعة باختبار
شفاهي

منهجية المناظرة
تنقسم المناظرة إلى مرحلتين :
مرحلة أولى  :تقييم الملفات المقبولة باإلعتماد على المعايير والمقاييس التالية :
المعيار

العدد األقصى

معدل النجاح في شهادة المؤهل التقني المهني

20

معدل النجاح في الباكالوريا بالنسبة لغير المتحصلين على شهادة
المؤهل التقني المهني

20

أقدمية شهادة اإلختصاص

20

كيفية إسناد األعداد

إعتماد المعدل المدرج ببطاقة أعداد سنة التخرج

إعتماد المعدل المدرج ببطاقة أعداد الباكالوريا
إسناد  2نقاط لكل سنة أقدمية لما قبل سنة 2017

ويتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب العدد التقييمي المسند للملف والذي يحتسب على  20نقطة كما يلي :

غير المتحصلين على شهادة المؤهل التقني المهني

المتحصلين على شهادة المؤهل التقني المهني
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 % 80من العدد المسند لمعيار معدل سنة التخرج +

 % 80من العدد المسند لمعيار معدل الباكالوريا +

 % 20من العدد المسند لمعيار أقدمية شهادة المؤهل التقني
المهني

 % 20من العدد المسند لمعيار أقدمية شهادة الكفاءة المهنية

مرحلة الثانية  :اإلختبار الشفاهي
يتم دعوة المرتبين األوائل حسب الملفات في حدود عشرة مترشحين إلجتياز إختبار شفاهي في إختصاصات الصيانة
باإلعتماد على المقاييس التالية :
 سؤال في اإلختصاص  :عدد أقصى  12نقطة سؤال في الثقافة العامة :عدد أقصى  5نقاط القدرة على التواصل  :عدد أقصى  3نقاطويتم ترتيب المترشحين على أساس الحاصل النهائي الذي يحتسب حسب الصيغة التالية :

الحاصل النهائي (على  20نقطة) =
 %50من العدد المسند للملف  %50 +من العدد المسند في اإلختبارالشفاهي
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اإلختصاص

شكل المناظرة

ملحق إدارة

مناظرة بالملفات مشفوعة
باختبار شفاهي

منهجية المناظرة
تنقسم المناظرة إلى مرحلتين :
مرحلة أولى  :تقييم الملفات المقبولة باإلعتماد على المعايير والمقاييس التالية :
-

معدل النجاح في الباكالوريا  :إعتماد معدل النجاح في الباكالوريا
معدل سنة الحصول على المستوى المطلوب  :إعتماد المعدل المدرج ببطاقة أعداد سنة الحصول على المستوى المطلوب (السنة الثانية بنجاح من التعليم العالي أو
سنة التخرج للمتحصلين شهادة المؤهل التقني السامي أو شهادة الدراسات التكنولوجية العليا )

العدد التقييمي المسند للملف (على  20نقطة) =
 % 50من معدل النجاح في الباكالوريا  % 50+من معدل سنة الحصول على المستوى المطلوب

مرحلة ثانية  :يتم دعوة المترشحين المرتبين تفاضليا حسب العدد المسند للملف وذلك في حدود عشرة مترشحين إلجتياز إختبار شفاهي وذلك باإلعتماد على المقاييس التالية :
 سؤال في اإلختصاص  :عدد أقصى  12نقطة سؤال في الثقافة العامة :عدد أقصى  5نقاط القدرة على التواصل  :عدد أقصى  3نقاطويتم ترتيب المترشحين على أساس الحاصل النهائي الذي يحتسب حسب الصيغة التالية :

الحاصل النهائي (على  20نقطة) =
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 %50من العدد المسند للملف  %50 +من العدد المسند في اإلختبارالشفاهي

اإلختصاص

شكل المناظرة

سياقة

مناظرة بالملفات مشفوعة
باختبار مهني تطبيقي

منهجية المناظرة
تنقسم المناظرة إلى مرحلتين :
مرحلة أولى  :تقييم الملفات المقبولة باإلعتماد على المعايير التالية :
المعيار

كيفية إسناد العدد

العدد
األقصى
-

أقدمية رخصة
السياقة

08

الخبرة المهنية

12

أقدمية في الرخصة تفوق سنتين --------إسناد  2نقاط لكل سنة لما بعد سنتين مع احتساب الشهر كوحدة
دنيا

يسند العدد كما يلي:
 -إسناد  0.25من النقاط لكل شهر خبرة أنجزت بعد الحصول على رخصة السياقة بسنتين
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مرحلة ثانية  :يتم دعوة المترشحين المرتبين تفاضليا حسب العدد المسند للملف وذلك في حدود عشرة مترشحين وذلك إلجتياز إختبار تطبيقي مهني يتم تقييمه على  20نقطة

و يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الحاصل النهائي الذي يحتسب حسب الصيغة التالية :

الحاصل النهائي (على  20نقطة) =
 % 50من العدد المسند للملف  % 50+من العدد المسند في اإلختبار المهني التطبيقي

اإلختصاص

شكل المناظرة

عامل حراسة
عامل نظافة

منهجية المناظرة
تتم دعوة جميع المترشحين المقبولة ملفات ترشحهم إلجتياز اإلختبارات النفسية و التقنية و يسند لكل مترشح إجتاز اإلختبارات المذكورة عدد يتراوح بين  0و  20نقطة

في شكل إختبار نفسي و تقني
مباشر

الحاصل النهائي (على  20نقطة) = العدد المسند في اإلختبار النفسي التقني

عون إستقبال

وتتم الدعوة إلجتياز اإلختبارات في جميع مراحلها و لجميع اإلختصاصات المفتوحة للتناظر بواسطة البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو عن طريق برقيات على العناوين الشخصية المضمنة من قبل المترشح باستمارة ترشحه
ويتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الحاصل النهائي ضمن قائمات نهائية في كل اختصاص  ،وفي صورة التساوي في العدد تعطى األولوية للمترشح األكبر سنا،
وتضبط قائمة المقبولين حسب عدد الخطط المفتوحة للتناظر لكل إختصاص وذلك وفق قائمتين ،قائمة أصلية في حدود عدد الخطط المفتوحة للتناظر ،وقائمة تكميلية في حدود  % 50من عدد الخطط المفتوحة للتناظر يتم اعتمادها في
صورة تخلي أحد الناجحين في القائمة األصلية عن مباشرة عمله.
و يتم اإلنتداب حسب الترتيب المضمن بالقائمات المذكورة وفي حدود الخطط المفتوحة للتناظر
Page 11

اإلعالن عن نتائج المناظرة :
يتم نشر النتائج لجميع اإلختصاصات المفتوحة للتناظر في جميع مراحلها عبر الموقع اإللكتروني لبوابة المناظرات العمومية  www.concours.gov.tnوعبر الموقع اإللكتروني لشركة النهوض بالرياضة www.promosport.tn
وعبر الموقع اإللكتروني لوزارة شؤون الشباب و الرياضة  www.sport.tnإضافة إلى تعليقها بالفضاءات المخصصة للتعليق للعموم بمقر شركة النهوض بالرياضة

ويفتح باب اإلعتراض لمدة سبعة أيام منذ تاريخ أول نشرها تودع مطالب اإلعتراض لدى مكتب الضبط المركزي لشركة النهوض بالرياضة أو ترسل بواسطة البريد السريع على عنوان شركة النهوض بالرياضة التالي " :شركة النهوض
بالرياضة ،المركز العمراني الشمالي ،شارع محمد علي عقيد 2035 ،الحي األولمبي"
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