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 البـــاب األول

 الهدف و التركيبة

 

   

 

 

  وتسييرهاوهي تخضع في تكوينها  0691أكتوبر  82في  تأسس هيكل رياضي الحديدية هيالجامعة التونسية للكرة   :األولالفصل 

 8100لسنة 99المتعلق بتنظيم الجمعيات وللمرسوم عدد  8100سبتمبر 82المؤرخ في  8100لسنة  22ألحكام المرسوم عدد  أهدافهاو

المتعلق بالهياكل  0661فيفري  9المؤرخ في  0661لسنة  00المتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد  8100جويلية02المؤرخ في 

المتعلق بتنظيم وتطوير  0662أوت  3المؤرخ في  0662لسنة  012أو تممته وللقانون عدد  الرياضية وجميع النصوص التي نقحته

وألحكام كّل من النظام  8111جويلية  82المؤرخ في  8111لسنة 92تم تنقيحه بالقانون عدد  االتربية البدنية واألنشطة الرياضية كم

 .ةاألساسي والنّظام الداخلّي للجامعة التونسية للكرة الحديدي

تراب الجمهورية  المقيدة بكاملالحرة و  باختصاصيها الكرة الحديدية ةرياض تنظيم ومراقبة إلى تطوير و وهي تهدف      

 .تراتيبها احترام وهي التي تضع قوانين اللعبة التابعة الختصاصها و تسهر على حسن تطبيق قوانينها و.التونسية

 .الحديديةالتونسية للكرة  بالجامعةالجمعيات المنخرطة الرابطات وياضية على كل تطبق هذه القوانين العامة و الر  :2الفصل 

فإنه بإمكانها االنخراط في كل التجمعات  وعليه  الجامعة التونسية للكرة الحديدية عضو باللجنة الوطنية األولمبية التونسية:  3الفصل 

 . أو متعددة االختصاصات  الحرة والمقيدةباختصاصيها  رة الحديدية الك ة هوية و القارية و الدولية لرياضالج

 .تم تكوينها بصفة قانونيةوالتي  المنخرطة لديهارياضية والنوادي ال جمعياتالالجامعة من  تتكون   :4الفصل 

  الحديدية الحرةالكرة  لفائدة رياضةيمكن للجامعة قبول أعضاء بصفة شرفية من بين األشخاص الذين قدموا خدمات جليلة   :5الفصل 

 .أو المقيدة

 

 ةالجلسة العام

 

 ،24،  23 ول الفصـب المنصوص عليهو لجلسة العامةالمنظم ل األساسي للجامعـة  النظامطبقا لمقتضيات  الجلسة العامةلتئم ت:  6الفصل 

  .22 و 26،  25

 

المكتـــــــب  

 الجامعــــــــــــــي

 

المنصوص عليها  ومشموالته وصالحياتهتركيبة المكتب الجامعي وشروط الترشح لعضويته األحكام المتعلقة ب إلى إضافة : 2الفصل 

  :تضاف األحكام التالية األساسي للجامعة النظام ب

 

 :رئيس الجامعة  -أ

 

على حسن تطبيق ما جاء بالنصوص القانونية  مكتب الجامعيلل بصفته الممثل القانوني  التونسية للكرة الحديدية الجامعة  يسهر رئيس

المكتب الجامعي في  مثلوبصفته تلك ي،  اكل المختصة المتفرعة عن الجامعةالمنظمة للسير العادي للجامعة من طرف األعضاء والهي

األعضاء للمناقشة  الجلسات ويديرها ويسهر على فرض احترام وتطبيق القوانين والتراتيب ويطرح المسائل على ويرأسكل المناسبات 

 .ويعرضها للتصويت عند اإلقتضاء ويعلن عن القرارات ويكشف عن نتائج التصويت

مقامه في جميع المهام الموكولة له بموجب النظام  وممن مهامه فان نائب الرئيس يق اإلستقالة أولرئيس الجامعة  تام العجز صورة الفي  و

 .األساسي والقوانين العامة والرياضية

الكاتب العام القار،  الناطق الرسمي للجامعة، صلب الجامعة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس الجامعة، نائب الرئيس، أمين المال،يحدث 

المدير الفني الوطني وتوكل له مهمة اإلعداد الجتماعات المكتب الجامعي ومتابعة قراراته والسهر على حسن تنفيذها إضافة الى المهام 

 .ظام األساسيالمنصوص عليها بالن

 

 أمين المال :ب

     

 :يتولى أمين مال الجامعة

 ين عليه يتعوما قبل انعقاد الجلسة العامة وبانتظام وعرضها على أنظار المكتب الجامعي وذلك ثالثين ي مسك حسابات الجامعة   

 .الحسابات مراقب أنظاررض هذه الحسابات على ع

  محاسبية جديدةضبط تقديرات الميزانية بالنسبة لكل سنة. 
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 على الوضع  ثالثية الحرص على تنفيذ ما جاء بتقديرات الميزانية بعد المصادقة عليها واطالع المكتب الجامعي في نهاية كل

 .المالي للجامعة

  المال بالتوازي مع رئيس الجامعة وثائق الصرف وأذون الدفع والمصاريف التي يأذن بها المكتب الجامعي  أمينيمضي         

 .أو الهياكل التابعة له

  خر جمعهاتأالمستحقات المالية التي  السترجاعتوظيف كل الوسائل المتاحة. 

 تحمل مسؤولية التصرف في اإلعتمادات الموضوعة تحت تصرفه وذلك أمام أعضاء المكتب الجامعي والجلسة العامة 

  ي الغرضفين المالية الصادرة انتسمح بها القوحدود المبالغ التي في  إالعدم اإلحتفاظ باألموال المخصصة للتداول. 

 ربط الصلة مع الهياكل والموسسات الوطنية الراغبة في دعم الجامعة ماليا وأدبيا 

  بشفافية كاملة والتصرف في ذلك التابع للجامعة  التجهيزات واألثاث إحصاءومتابعة ضبط. 

  ّبوثائق الصرف مدعمااإلشراف بعد انتهاء كل ثالثية بكشف مفصل عن وضع حسابات الجامعة سلطة  مد 

 

 :المتصرف المالي* 

 .الجامعة الشؤون المالية  للجامعة وذلك تحت إشراف أمين مال إدارةمهمة المالي  متصرف لتعهد ل

 

 :الفني المدير:  ج

تتولى اإلدارة الفنية الوطنية القيام بكافة األعمال الرامية للنهوض باالختصاص وأعداد برامج نشاط المنتخبات الوطنية والجهوية وضبط 

 تمثل مهامهوتويرأسها مدير فني وطني يساعده مستشارون فنيون وطنيون وجهويون ’ ميزانياتها والسهر على حسن تنفيذها 

 :ما يليفي  بالخصوص

 

 ذا لها باالقوانين المنظماةة وله كافة الصالحيات المنصوص عليها ل المدير الفني سلطة اإلشراف لدى الجامعة من الناحية الفنييمث

 .السلك

 طة الهادفاة الاى النهاوض شاألساسي في تصور ورسم الخطاط واألنيرأس المدير الفني اللجنة المركزية الفنية التي يتمثل دورها ا

 .برياضة الكرة الحديدية

  المدرساية والجامعياة  المؤسساات يساهم المدير الفني وجوبا في ضبط روزنامة المباريات على الصعيدين الوطني والدولي وفي

 .والمدنية

  في تكوين اإلطارات المختصة ورسكلتها باستمرارالمدير الفني  يساهم. 

  الفنية والبيداغوجية الالزمة لتطوير مردودهميراقب الممرنين المباشرين لمهنة التدريب باألندية ويقدم لهم المساعدة. 

  ممرني الفرق الوطنية ويتابع معهم أعداد الفرق الوطنية ويضبط نشاط المنتخبات الوطنية والجهوية ويراقاب نشااط   أنشطةينسق

 .مراكز النهوض برياضة الكرة الحديدية 

 لجااان ين اإلطااارات كمااا يشااارض فااي عضااوية يساااهم فااي وضااع باارامج الدراسااة والتربصااات بالمؤسسااات المختصااة فااي تكااو

سالطة اإلشاراف فاي بداياة كال موسام  إلاىوهاو مطالاب باأن يقادم  هائد التخار  مان هاذه المؤسسااتشا بإسنادالمكلفة  االمتحانات

وعناد نهاياة الموسام يتاولى أعاداد تقريار سانوي شاامل  ثالثاياضاي وبرناامج النشااط الرياضي برنامج النشاط العاام للموسام الري

 .نشاط الذي تم القيام بهلل

 دارة األعمالمباشرة التحكيم أو إ التدريب أو حمل إجازة بأي ناد أو ال يمكن للمدير الفني للجامعة مباشرة مسؤولية . 

  

 الوطنياة والجهوياة بإعداد عقود البرامج الخاصة بتحضيرات المنتخبات ي الجامع تقوم اإلدارة الفنية بالتنسيق مع المكتب

كماا تقاوم . أربعة سنوات مباشرة بعد تنصيبه وعرضه على سلطة اإلشراف للمصادقة   وتنمية اإلختصاص على أمتداد 

الجامعة بابرام عقاود بارامج الجمعياات الرياضاية المساتهدفة فاي اإلختصااص الاذي تشارف علياه وتتضامن هاذه العقاود 

 .ضبط برنامج العمل واإلهداف المرتقبة

 :قارالكاتب العام ال -د 

 يساعد المكتب الجامعي في أداء مهامه هيكل إداري قار يشرف عليه كاتب عام قار يتولى القيام بكل األعمال طبقا لمهامه المحددة  -

 :مدعو إلىة وتنسيق أنشطتها وهوبالتراتيب الداخلية وهو مدعو الى السهر على حسن سير الجامع

  المتفرعة عن الجامعةتنفيذ القرارات المتخذة من طرف الهياكل 

 للجامعة تسيير الكتابة العامة. 

 ريد الصادر ومحاضر الجلسات بتحرير المراسالت والتقارير وتوجيه ال 

  تقبل ودرس البريد الوارد قبل عرضه على انظار المكتب الجامعي واللجان المركزية المختصة والجلسات العامة باإلضافة إلى

 هإحكام تنظيم وحفظ البريد ومتابعت

 حفظ الملفات والدفاتر والوثائق الخاصة بالجامعة 

 يهم والنهائية المسلطة عل  الحينيةاألطراف المعنية بالعقوبات   إعالم. 

 امضاء البريد الموجه الى األندية وسائر المنظمات والهياكل الوطنية بعد التفويض له في الغرض من قبل المكتب الجامعي. 
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 مراقب الحسابات    -هـ: 

  من قبل الجلسة العامة ،ويكون وجوبا مان وتتم المصادقة عليه  كل أربع سنواتتعيين مراقب للحسابات يقوم المكتب الجامعي ب

لمادة  للجامعاة بين مراقبي الحسابات المسجلين بهيئة الخباراء المحاسابين للابالد التونساية ويتكفال بمراقباة كال الحساابات المالياة

 .مهامه تقريرا مفصال للجلسة العامة ألبراء ذمة أمين المال ختامويقدم في   المعنية النيابة

 

 

 اللجــــــــــان المركزيــــــــــــة

 

 

 

للجامعة وهي المسؤولة على تطبيق مختلف القوانين في حدود صالحياتها والنظر في  فنيةلجان المركزية هي الهياكل الال  :8الفصل 

يتم سم الرياضي و يرأسها عضو جامعي الملفات المعروضة عليها من طرف المكتب الجامعي الذي يحدد عدد هذه اللجان في مطلع المو

    إلى نائب الرئيس رئاسة الجلسةفي حالة غياب الرئيس تسند ، كما أنه  لجنةيزكي ترشح أعضاء كل  الذيالمكتب الجامعي  تعيينه من 

 .و إن تعذر ذلك  إلى اكبر األعضاء سنا 

 .ويمكن للمكتب الجامعي في أي فترة من الموسم الرياضي وبموجب قرار أن يحدث لجانا جديدة ويحل بعض اللجان الموجودة

اخذ  ذلك قبلة بعد االستماع إلى األطراف المعنية إذا اقتضى األمر و على كل لجنة مركزية معالجة مهامها بكل موضوعي  :9الفصل 

  .سريةالمداوالت كون القرار وت

تسديد مختلف مصاريفها من ميزانية الجامعة بعد موافقة المكتب الجامعي  إذ يقع ،ميزانية خاصة  للجان المركزيةليس   :01الفصل 

 . والمصاق عليها والبرامج المقترحةعلى ضوء المستندات المدعمة 

العمل بقراراتها   حضور ثالثة أعضاء على انعقادها و و يستوجب  ، األقلتتركب اللجان المركزية من أربعة أعضاء على   :00الفصل 

 .وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا األصوات، على أنه  القرارات بأغلبية األقل وتؤخذ

سبب شرعي و يتعين تعويضه من قبل المكتب  بدونمتتالية اجتماعات تغيب عن ثالثة تبر مستقيال كل عضو لجنة مركزية يعكما 

 .الجامعي

تحدد مشموالت اللجان المركزية الجامعية على النحو التالي وال يقع التصريح بقراراتها للعموم إال بعد تأشيرة الكاتب العام   :02الفصل 

 :القار للجامعة 

 

  :الرياضيةللجنــة ا* 

 

 .بالتنسيق مع المدير الفني للجامعة ومتابعة إنجازها ( البطولة والكأس والدورات) إعداد رزنامة األنشطة الرياضية للجامعة  -

 .تعيين المقابالت والدورات المدرجة بالرزنامة العامة للجامعة  -

 .دورية والترتيب النهائي في آخر كل موسم رياضي المصادقة على نتائج المقابالت وإعداد الترتيب العام بصفة  -

إرسال الترتيب العام لجميع األصناف الناشطة في البطولة والكأس والدورات الجهوية والوطنية إلى كافة الجمعيات وذلك  -

 .مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل المكتب الجامعي 

    المسجلة سواء من قبل الالعبين حداثلجنة التحكيم والتأديب باال داالطالع على ورقات التحكيم لكافة المقابالت وحفظها وم -

 .أو المسيرين أو الجمهور للبت فيها 

 .إعداد الترتيب النهائي للبطولة في آخر كل موسم رياضي  -

 . عةإعداد تقارير دورية وتقرير نهائي في ختام كل موسم رياضي حول سير مختلف التظاهرات الرياضية التي تنظمها الجام -

 .إجازات الالعبين في مختلف األصناف  إعداد دراسة مطالب انخراط الجمعيات الرياضية  والسهر على -

 

 

 : وتنمية الموارد لجنــة االستشهار والتجهيزات *  

 

عة إبرام االتفاقيات والعقود مع المؤسسات االقتصادية والشركات للقيام بعمليات اإلشهار واالستشهار لمختلف أنشطة الجام -

 . وطنيا ودوليا وعرضها على مصادقة المكتب الجامعي 

 .التنسيق مع الشركات لتبني الدورات الجهوية والوطنية والدولية التي تنظمها الجامعة طيلة الموسم الرياضي  -

 .لتبني رياضي النخبة المتألقين والتكفل بتغطية مصاريفهم بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية   التنسيق مع المؤسسات -

االتفاق مع الشركات المختصة في التجهيزات الرياضية لتوفير األثاث الرياضي الالزم لمختلف المنتخبات الوطنية  والفرق  -

 .المنتمية للبطولة بأثمان مناسبة 

 .رة الحديدية بمختلف جهات البالدالمحلية والجهوية لمزيد دعم الجمعيات الرياضية المختصة في رياضة الكالتنسيق مع السلط  -

العمل على تنظيم وإقامة الحفالت والعروض الترفيهية وغيرها  لتنمية صندوق الجامعة وتوفير المزيد من الموارد والمداخيل  -

 .لفائدة الجامعة 

بالتنسيق مع اللجنة المالية بمناسبة إقامة ...( أزياء رياضية ، كرات ، الخ ) الوطنية  توفير التجهيزات الالزمة للفرق -

 . التربصات أو المقابالت الرسمية

 نية بالتنسيق مع اللجنة المالية نشاط الفرق الوطدعم بخصوص  وغيرها اف المعنية من نزل وشركات نقل التدخل لدى األطر -
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 اللجنــة المالية    * 

 

 .وعرضها على المكتب الجامعي للمصادقة(  العنوان األول والثاني)مشروع الميزانية  السنوية للجامعة  إعداد -

 . مناقشة مشروع الميزانية مع المصالح المختصة  بوزارة الشباب والرياضة  -

 . واطالع المكتب الجامعي عليها في كل ثالثية متابعة تنفيذ مختلف أبواب وفصول ميزانية الجامعة السنوية -

 .مسك دفتر حسابات المداخيل والمصاريف السنوية للجامعة والسهر على التصرف السليم في مختلف أبواب الميزانية  -

 .إعداد تقارير مالية ثالثية وعرضها بانتظام على المكتب الجامعي لإلعالم  -

دولية بخصوص انخراط الجامعة في مختلف الهياكل اإلقليمية والدولية والحصول على القيام باالتصاالت الالزمة مع الهياكل ال -

 .المنح  لفائدة الجامعة واسترجاع المصاريف المنجرة عن مختلف األنشطة الرياضية 

ا متابعة تربصات الفرق الوطنية والتدخل عند االقتضاء لتذليل الصعوبات المادية وتوفير الظروف المالئمة لحسن سيره -

 .في الغرضوإعالم المكتب الجامعي بكل المستجدات الحاصلة 

 .القيام بكل األعمال إلنجاز برامج نشاط  المنتخبات الوطنية من مختلف األصناف في أحسن الظروف -

 

:اللجنة المركزية للكرة الحديدية المقيدة *  

 

 .المقيدةمساعدة كافة اللجان الجامعية ضمن مشموالتها المتعلقة بالكرة الحديدية  -

البطولة والكأس ) التنسيق مع اللجنة الرياضية والمدير الفني للجامعة إلعداد ومتابعة رزنامة األنشطة الرياضية للجامعة  -

 .في الكرة الحديدية المقيدة( والدورات

ة والكأس والدورات التنسيق مع اللجنة الرياضية لمتابعة الترتيب العام والترتيب النهائي لجميع األصناف الناشطة في البطول -

 .الجهوية والوطنية في الكرة الحديدية المقيدة 

المساهمة مع اللجنة الرياضية إلعداد تقارير دورية وتقرير نهائي في ختام كل موسم رياضي حول سير مختلف التظاهرات  -

 .المقيدةالرياضية التي تنظمها الجامعة في الكرة الحديدية 

 .ول برامج  التربصات والدورات التكوينية والرسكلة الممكنة لحكام الكرة الحديدية المقيدةتقديم مقترحات  للجنة التحكيم ح -

 .الفنية حول برمجة مختلف أنشطة الفرق الوطنية في كل األصناف ومتابعة تنفيذها  مقترحات للجنةتقديم  -

 . رزنامة تربصات الفرق الوطنية على امتداد الموسم الرياضيتقديم مقترحات  للجنة الفنية حول  -

التنسيق مع اإلدارة الفنية قصد متابعة نشاط ممرني النوادي وتنظيم الملتقيات لرسكلتهم ومدهم بكل ما يستجد من تغييرات على  -

 .قوانين رياضة الكرة الحديدية المقيدة

 . الية في الكرة الحديدية المقيدة  بالجهاتإحداث مدارس فدرتقديم مقترحات  للجنة الفنية حول  -

 التنسيق مع اإلدارة الفنية لضبط وتخطيط كل األعمال الرامية للنهوض برياضة الكرة الحديدية المقيدة   -

 .التنسيق مع اإلدارة الفنية قصد متابعة نشاط عناصر النخبة في صلب الجمعيات الراجعين لها بالنظر  -

 .المقيدةللنخبة الوطنية في الكرة الحديدية  المؤهلة لالنتماءالعناصر  ة حولالفني مقترحات للجنةتقديم  -

التنسيق مع اإلدارة الفنية قصد مد المكتب الجامعي بمقترحات بخصوص الممرنين الذين تتوفر فيهم الشروط إلجراء تربصات  -

 .بالخار   في الكرة الحديدية المقيدة  تكوين ورسكلة

ية قصد القيام بإحصاء الممرنين الناشطين حسب الدرجات  في الكرة الحديدية المقيدة  وتحديد الحاجيات التنسيق مع اإلدارة الفن -

 .بخصوص التكوين 

 

:اللجنة المركزية للكرة الحديدية الحرة    *  

 

 .مساعدة كافة اللجان الجامعية ضمن مشموالتها المتعلقة بالكرة الحديدية الحرة -

البطولة والكأس ) والمدير الفني للجامعة إلعداد ومتابعة رزنامة األنشطة الرياضية للجامعة  التنسيق مع اللجنة الرياضية -

 .في الكرة الحديدية الحرة( والدورات

التنسيق مع اللجنة الرياضية لمتابعة الترتيب العام والترتيب النهائي لجميع األصناف الناشطة في البطولة والكأس والدورات  -

 .الكرة الحديدية الحرة الجهوية والوطنية في

المساهمة مع اللجنة الرياضية في إعداد تقارير دورية وتقرير نهائي في ختام كل موسم رياضي حول سير مختلف التظاهرات  -

 .الرياضية التي تنظمها الجامعة في الكرة الحديدية الحرة

 .والرسكلة الممكنة لحكام الكرة الحديدية الحرةتقديم مقترحات  للجنة التحكيم حول برامج  التربصات والدورات التكوينية  -

تقديم مقترحات  للجنة الفنية حول برمجة مختلف أنشطة الفرق الوطنية للكرة الحديدية الحرة في كل األصناف ومتابعة تنفيذها  -

. 

 . موسم الرياضيعلى امتداد ال الحديدية الحرة رزنامة تربصات الفرق الوطنية للكرةتقديم مقترحات  للجنة الفنية حول  -

التنسيق مع اإلدارة الفنية قصد متابعة نشاط ممرني النوادي وتنظيم الملتقيات لرسكلتهم ومدهم بكل ما يستجد من تغييرات على  -

 .الكرة الحديدية الحرةقوانين رياضة 

 . بالجهات الكرة الحديدية الحرةإحداث مدارس فدرالية في تقديم مقترحات  للجنة الفنية حول  -

 . الكرة الحديدية الحرةسيق مع اإلدارة الفنية لضبط وتخطيط كل األعمال الرامية للنهوض برياضة التن -

 .التنسيق مع اإلدارة الفنية قصد متابعة نشاط عناصر النخبة في صلب الجمعيات الراجعين لها بالنظر  -
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 . الكرة الحديدية الحرةي العناصر المؤهلة لالنتماء للنخبة الوطنية ف تقديم مقترحات  للجنة الفنية حول -

التنسيق مع اإلدارة الفنية قصد مد المكتب الجامعي بمقترحات بخصوص الممرنين الذين تتوفر فيهم الشروط إلجراء تربصات  -

 .بالخار   الكرة الحديدية الحرة تكوين ورسكلة  في

وتحديد الحاجيات  الكرة الحديدية الحرةفي  التنسيق مع اإلدارة الفنية قصد القيام بإحصاء الممرنين الناشطين حسب الدرجات -

 .بخصوص التكوين 

-  
 : لجنة االحاطة االجتماعية والنفسية    * 

 

 .النظر في الوضعيات االجتماعية لالعبي النخبة وعرض مقترحات في شانها على المكتب الجامعي -

 االحاطة النفسية لعناصر الفرق الوطنية القيام بالمتابعة االجتماعية و -

 .أحسن وجههم لممارسة اختصاصهم الرياضي على اإلحاطة التربوية بالالعبين وتوفير كافة الظروف المالئمة ل  -

   اإلصغاء للرياضيين وإرشادهم لتحقيق توازنهم النفسي ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترض مسيرتهم  -            

 .الرياضية

ضيين الذين يمرون بصعوبات نفسية من قلق وضغط نفسي وعدم  الثقة بالنفس في بعض األوقات للريا نفسيتأطير الال  -

 .وخاصة بمناسبة المنافسات الدولية

 .االحاطة بالالعبين الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية من إصابات وغيرها  -

 دية للبعض منهم قصد تذليل االحاطة بالالعبين من أبناء العائالت المعوزة بتقديم المساعدة الما  -

 .الصعوبات التي يمكن أن تعوق أدائهم الرياضي على أحسن وجه            

 .تأطير الالعبين واالحاطة بهم وتكييفهم مع الجو العام خالل التظاهرات الدولية  -

      مع المصالح المركزية بوزارة                      بالتنسيق العناية بالعناصر المتحصلة على الشهائد العليا ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل  -

 .الرياضة             

 .مساعدة الالعبين العاطلين عن العمل والغير حاملين لشهائد  علمية اليجاد فرص عمل مناسبة لهم  -

 .الالعبين المنقطعين عن الدراسة والعمل على تمكينهم من برامج تكوين مهني لفائدتهمرعاية   -

 .تحسيس الرياضيين تجاه مخاطر تعاطي المنشطات وتأثيرها السلبي على حياتهم الرياضية -

 

 : لجنــة اإلعــالم واالتصــال     *

 .التنسيق الكامل مع رئيس الجامعة في كل ما يتعلق بنشاط اللجنة ومتابعة عملها -

الوطني والدولي وبرامج المنتخبات  ينعلى المستوىمد وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية بكل أنشطة الجامعة  -

 .الوطنية بخصوص التربصات والمقابالت الودية والرسمية داخل وخار  البالد وذلك بالتنسيق مع المكتب الجامعي 

تب السهر على تنظيم الندوات الصحفية بمناسبة التظاهرات التي تنظمها أو تشارض فيها الجامعة أو األنشطة التي يرى المك -

 .الجامعي ضرورة التعريف بها عن طريق الصحافة

لتامين النقل المباشر لمباريات منتخبات الوطنية وتغطية مقابالت البطولة والكأس والدورات  وسائل اإلعالم التنسيق مع -

لمؤسسات والعمل على استقطاب االحرة والمقيدة  الجهوية والوطنية للشبان بهدف مزيد التعريف برياضة الكرة الحديدية 

 .االقتصادية لإلشهار واالستشهار

العمل على إعالم الصحافيين بمختلف القوانين المتعلقة برياضة الكرة الحديدية لتسهيل مهمتهم في تغطية المباريات وأنشطة  -

 .  الجامعة قصد تمرير المعلومات الصحيحة للرأي العام

 .الوطنية للجامعة المساهمة في تنظيم الملتقيات والجلسات العامة والمجالس  -

 .العمل على إعداد وتوزيع النشريات والمجالت الخاصة برياضة الكرة الحديدية  -

 .متابعة النشاط اإلعالمي للمكتب الجامعي والعمل على استغالله على الوجه األفضل  -

-  
 : لجنــة التحكيــم والتأديــب    * 

 .س والدورات الجهوية والوطنية وذلك بعد مصادقة المكتب الجامعي تعيين الحكام والمراقبين إلدارة مقابالت البطولة والكأ -

 .متابعة نشاط الحكام والمراقبين طيلة الموسم الرياضي وتقييم مردودهم السنوي  -

اتخاذ اإلجراءات التأديبية إزاء الحكام المخالفين للتراتيب الجاري بها العمل لدى الجامعة التونسية للكرة الحديدية وعرضها  -

 .المكتب الجامعي للمصادقة على 

 .تقديم مقترحات إلى المكتب الجامعي بخصوص الحكام الذين سيتم تعيينهم إلدارة المباريات الدولية خار  تونس  -

اقتراح الحكام الذين تتوفر فيهم الشروط الجراء التربصات والدورات التكوينية والرسكلة بتونس وبالخار  ومتابعة إنجازها  -

 .دير الفني للجامعة بالتنسيق مع الم

 .تمكين الحكام من كل المستجدات والتنقيحات المدخلة على قانون رياضة الكرة الحديدية من قبل الجامعة الدولية -

 .المباشرين األشخاص الراغبين في االندما  في سلك التحكيم وإجراء االمتحانات التقييمية للحكام اختيار  -

إعداد جدول المستحقات المالية الشهرية للحكام الذين يديرون المقابالت الرياضية ومدها إلى اللجنة المالية لتسديد المنح  -

 .بالنظرالراجعة إليهم 

اتخاذ العقوبات تجاه كل العب أو ممرن أو مسير أخل باألخالق والروح الرياضية طبقا للتراتيب العامة للجامعة التونسية  -

 .وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المكتب الجامعي . ديديةللكرة الح

 .تمت المصادقة عليها من قبل المكتب الجامعيالتي مد الجمعيات بكل القرارات التأديبية المتخذة من قبل اللجنة و -
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الرياضي خالل الدورات التنسيق مع األطراف المعنية لدعم الروح الرياضية وترسيخ مبادئ السلوض الحضاري في الوسط  -

 .الرسمية والودية وطيلة الموسم الرياضي للجامعة

إقتراح تصنيف الحكام إلى الدرجة الدولية وعرض نتائج ذلك على مصادقة المكتب الجامعي للمتابعة مع الجامعة الدولية  -

 .المعنية

 

  :والتنمية التكوين لجنة   *  

 

 .بالتنسيق مع المدير الفني بالجامعة  الحرة والمقيدة  حديديةإعداد البرامج التنموية في رياضة الكرة ال -

 .لنشر رياضة الكرة الحديدية بالمؤسسات التربوية وتنميتها  الشباب والرياضة التنسيق مع اإلدارات المعنية بوزارة  -

في اختصاص إلحداث جمعيات وفروع رياضية ( دواوين وشركات وغيرها ) التنسيق مع المؤسسات العمومية والخاصة  -

 .الكرة الحديدية 

عقد جلسات عمل مع اإلطارات المحلية والجهوية والمندوبين الجهويين للشباب والطفولة والرياضة لحثهم على دعم الجمعيات  -

 .الحرة والمقيدةالمتواجدة بمناطقهم والعمل على إحداث نوادي مختصة في رياضة الكرة الحديدية 

برياضة الكرة الحديدية لفائدة النوادي المدرسية ووحدات النهوض ( كرات وأزياء )  العمل على توفير األثاث الرياضي -

 .وأصناف الشبان بالجمعيات المدنية بالتنسيق مع لجنتي االستشهار وتنمية الموارد والشؤون المالية 

توقف نشاطها ألسباب مالية أو  القيام بالدراسات حول تواجد رياضة الكرة الحديدية بالبالد والعمل على إحياء الجمعيات التي -

 . اجتماعية أو ادارية 

إعداد التقارير الخاصة بتطور عدد المجازين والنوادي واقتراح الحلول المناسبة لتنمية رياضة الكرة الحديدية والعمل على  -

 .بعث جمعيات جديدة في مختلف جهات البالد 

 .بالتنسيق مع المدير الفني للجامعة  إعداد برامج التكوين والرسكلة السنوية لإلطارات الفنية -

 .بالتنسيق مع اللجان المعنية بالجامعة ...تنظيم تربصات التكوين والرسكلة للمرنين والحكام والمسيرين الخ  -

الكرة الحديدية والعمل  التنسيق مع المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بخصوص تكوين اإلطارات المختصة في رياضة -

 . المختصيندفعات من األساتذة    على تخر

لتعيين أساتذة التربية البدنية المختصين في رياضة الكرة الحديدية لشباب والرياضة التنسيق مع إدارة التربية البدنية بوزارة ا -

 .بالجهات التي يوجد  بها هذا االختصاص الرياضي 

مدربين وحكام ومسيرين لمدهم بكل التغييرات التي تطرأ على  العمل على تنظيم الملتقيات والندوات لفائدة اإلطارات الفنية من -

قوانين رياضة الكرة الحديدية وذلك بالتنسيق مع اللجان الجامعية المعنية والمدير الفني للجامعة ومصادقة المكتب الجامعي 

 .على ذلك 

-  
 : لجنــة الرياضة النسائية    *

 .ئية في مختلف األصناف التنسيق مع الجمعيات الرياضية إلحداث فروع نسا -

 .إعداد البرامج التنموية في رياضة الكرة الحديدية النسائية بالتنسيق مع اللجان المعنية بالجامعة  -

لفائدة فروع الكرة الحديدية النسائية  تنمية الموارد األستشهار والتجهيزات وبالتنسيق مع لجنة  توفير األثاث الرياضي -

 .بالجمعيات 

والجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية لبعث نوادي مدرسية لشباب والرياضة اإلدارات المعنية بوزارة االتنسيق مع  -

 .نسائية ومراكز تنمية رياضة الكرة الحديدية النسائية 

 .تنظيم التظاهرات والدورات الرياضية النسائية في اختصاصي الكرة الحديدية الحرة والمقيدة  -

 .اكل الدولية لتمويل برامج النهوض برياضة الكرة الحديدية النسائية التنسيق مع الهي -

 .العمل على مزيد نشر رياضة الكرة الحديدية في األوساط النسائية بمختلف الجهات -

 .تمثيل المكتب الجامعي في مختلف التظاهرات الرياضية النسائية والسهر على إنجاحها -

 

 :  لجنة متابعة نشاط الرابطات الجهوية   *

زنامة االنشطة الرياضية للجامعة بالتنسيق مع مستوى سير البطولة والكاس حسب ر متابعة نشاط الرابطات الجهوية على -

 .اللجنة الرياضية

 .والمحلي الجهوي ينالتنسيق مع الرابطات قصد متابعة نشاط المنتخبات الجهوية وتنفيذ برامج االدارة الفنية على المستوى -

ات قصد متابعة نشاط الممرنين الجهويين والحرص على انجاز التقارير الدورية والسنوية الفنية والمالية التنسيق مع الرابط -

 .وموافاة المكتب الجامعي بها 

 .التنسيق مع الرابطات قصد متابعة نشاط المدارس الفدرالية على المستوى الجهوي وموافاة الجامعة بالتقارير الخاصة بها  -

 .لتنفيذ برامج التكوين والرسكلة لالطارات الفنية من ممرنين وحكام على المستوى الجهوي التنسيق مع الرابطات -

 . تمثيل المكتب الجامعي في مختلف التظاهرات الرياضية على مستوى الرابطات والسهر على انجازها على احسن وجه -

 

 :الطبية  اللجنــة*    

      النخبة بالمركز الوطني للطب الرياضي وذلك بالتنسيق مع اللجنة الفنيةإعداد برنامج إجراء االختبارات الصحية لعناصر  -

 .و الرياضية 

 .دراسة نتائج االختبارات المجراة على الالعبين والالعبات  بالمركز الوطني للطب الرياضي والعمل على االستفادة منها  -
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 .إعداد بطاقات طبية اسمية لعناصر المنتخبات الوطنية  -

 .ين األطباء المختصين في العال  الطبيعي بالنسبة لمختلف الفرق الوطنية اقتراح تعي -

 .اقتراح المؤسسات الصحية التي يتم التعامل معها من مستشفيات حكومية ومصحات خاصة وصيدليات ومخابر وغيرها   -

 .اقتراح تعيين طبيب فدرالي عند االقتضاء والسهر على المراقبة الصحية للحكام  -

 .اءات الوقائية الالزمة بخصوص مكافحة تعاطي المنشطات طبقا للتراتيب الجاري بها العملاتخاذ اإلجر -

 .العمل على إدرا  التامين الطبي لمختلف الفرق الوطنية بالتنسيق مع لجنتي االستشهار وتنمية الموارد والشؤون المالية  -

 

 : اللجنــة الفنية     * 

 

 .كل األصناف ومتابعة تنفيذها برمجة مختلف أنشطة الفرق الوطنية في  -

إعداد رزنامة تربصات الفرق الوطنية على امتداد الموسم الرياضي بالتنسيق مع الممرنين الوطنيين والمكتب الجامعي ومتابعة  -

 .مختلف مراحل إنجازها 

 .نشاطهم السنوي  اختيار الممرنين الوطنيين  والمستشارين الفنيين واقتراحهم على المكتب الجامعي للمصادقة ومتابعة -

 .اقتراح تعيين المستشارين الفنيين الجهويين ومتابعة نشاطهم بالجهات  -

متابعة نشاط ممرني النوادي وتنظيم الملتقيات لرسكلتهم ومدهم بكل ما يستجد من تغييرات على قوانين رياضة الكرة الحديدية  -

 .وتحديد االحتياجات التدريبية الخاصة بهم

 .فدرالية بالجهات وتنظيم دورات الستكشاف المواهب وانتقاء العناصر الواعدةاقتراح إحداث مدارس  -

ضبط وتخطيط كل األعمال الرامية للنهوض برياضة الكرة الحديدية والعمل على ربط الصلة بين القطاع المدرسي والمدني  -

 .والتنسيق في الغرض مع الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية

 .لتكوين ورسكلة اإلطارات الفنية من ممرنين وحكام بالتنسيق مع اللجان المعنية إعداد برامج  -

 .متابعة نشاط عناصر النخبة في صلب الجمعيات الراجعين لها بالنظر  -

 .متابعة الالعبين التونسيين الناشطين ضمن الجمعيات األجنبية وانتقاء العناصر المؤهلة  لالنتماء للنخبة الوطنية  -

 .رق األجنبية إلجراء مباريات دولية ودية مع منتخباتنا الوطنية وذلك بالتنسيق مع المكتب الجامعي في الغرضاختيار الف -

إعداد وتحيين قائمة الالعبين المؤهلين لالنضمام إلى النخبة الوطنية وتحديد أهداف الفرق الوطنية  في مختلف األصناف  -

 .بالتنسيق مع المكتب الجامعي 

وتقرير نهائي في آخر كل موسم رياضي حول سير مختلف التظاهرات الرياضية التي تنظمها  ثالثية يةإعداد تقارير دور -

 .الجامعة سنويا

 .البالدتربصات تكوين ورسكلة خار  مد المكتب الجامعي بمقترحات بخصوص الممرنين الذين تتوفر فيهم الشروط إلجراء  -

 .حديد الحاجيات بخصوص التكوين القيام بإحصاء الممرنين الناشطين حسب الدرجات وت -

 

  

 

 الرابطــــــات الجهويـــــــــة 

 

 

 

الجامعة في تحقيق  يمثليحدث بموجب قرار من المكتب الجامعي وهو هيكل إداري و رياضي هي  الرابطة الجهوية   :03الفصل 

مجها و يعمل تحت كامل مسؤوليتها ويمكن للمكتب الجامعي أن يضبط العدد الذي يراه مناسبا للرابطات الجهوية بعد ضبط حدودها ابر

 بحل الرابطة الجهوية قرار تخاذلجامعي إن رأى موجبا لذلك اكما يمكن للمكتب االترابية باعتبار عدد النوادي المتواجدة في تلك المناطق 

 .علالويكون القرار م

العامة والرياضية  ولألحكام الواردة بالقوانينتخضع الرابطة الجهوية فـي ممارستـها لنشاطها للقوانيـن األساسية للجامعة،   :04الفصل 

 . ولقرارات المكتب الجامعي 

 :تهدف الرابطة الجهوية إلى   :05الفصل 

 .و قرارات المكتب الجامعي برامجالسهر على تطبيق  -

الكرة الحديدية  ةتامين تطوير رياضتنمية االختصاص والعناية بالمنتخبات الجهوية إن وجدت و تنفيذ برامج  -

 . تكوين اإلطارات الفنية المقيدة والحرة و باختصاصيها 

 .واالشراف عليهاتنظيم الدورات الجهوية  -

 .لديهادراسة و معالجة  المشاكل المطروحة من قبل الجمعيات المنخرطة  -

 . الرياضية على حسن سير المسابقات السهرالمباريات والمسابقات الرياضيّة على المستوى الجهوّي واإلشراف على  -

 . الرياضيةالمصادقة على نتائج المسابقات  -

 .تنظيم االنتخابات الجهوية للرابطة  -

 ممارسة السلطة التأديبية ابتدائيا  على المستوى الجهوي    -

 . الجهوية والمدربين الجهويينمتابعة نشاط المنتخبات     -

 .التابعين لهاتعيين حكام الرابطات     -

 شرف على تنظيمهاتمصاقة على نتائج المقابالت التي ال   -
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 المقدمة لها والمتصلة بتطبيق القوانين  النزاعاتتدارس النزاعات والخالفات الطارئة خالل المباريات الجهوية والبت في     -

 .والرياضية العامة

 .د الترابية للرابطةولحديدية في نطاق الحدالعمل على النهوض برياضة الكرة ا    -

تسليط العقوبات على الالعبين والمسيرين والفنيين المشاركين في المباريات التي تنظمها وفقا لما هو منصوص عليه  -

 للجامعة التونسية للكرة الحديدية والرياضية بالقوانين العامة

يأخذ بعين اإلعتبار  السنوية الذي يجب أن ميزانيةالوموافاة الجامعة بمشروع للرابطة مالي لميزانية التصرف التسيير ال -

 .احتياجاتها المختلفة والتقيد بذلك المشروع واحكام التصرف فيه

 

 الجمعيات المنخرطة  من قبل يقع انتخابهم تدير الرابطة الجهوية هيئة مديرة  تتكون من ستة أعضاء على األقل ،  :06الفصل 

 أربعو تنعقد الجلسة العامة للرابطة الجهوية مرة كل  آخر رياضي  هيكل مديرة أليالمديرة االنتماء إلى هيئة  ال يحق لمترشحي الهيئةو

بالتنسيق  انعقادهاتاريخ  والتي يتم تحديد  للجامعةبعد انعقاد الجلسة العامة االنتخابية وذلك تقييمية كل سنتين  عامة سنوات تتخللها جلسة

 .مع المكتب الجامعي

يوما علاى األقال بادعوة مان رئيساها، توّجاه بأيّاة وسايلة تتارض أثارا كتابيّاا قبال (  01)تجتمع الرابطة  بصفة دورية مّرة كّل خمسة عشر -

 .موعد الجلسة بثالثة أيّام على األقّل، وفي حالة التأّكد الكلّي يجوز الدعوة لإلجتماع حينا

 . ال تكون مداوالت الرابطة قانونيّة إالّ إذا حضرها أغلبيّة األعضاء -

 .وتتخذ الرابطة قراراتها بعد المداولة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرّجحا

 .الحاجة لذلكيمكن أن تجتمع الرابطة كذلك بدعوة من رئيسها لدراسة المسائل الطارئة كلما دعت   -

وتدر  كّل قرارات الرابطة بدفتر محاضر الجلسات يكون مرقما ومؤرخا و ممضى من جميع األعضاء الحاضرين، وينّص على أساماء 

 .األعضاء الحاضرين وأسماء األعضاء الغائبين بعذر وأسماء المتغيّبين دون عذر

 .في نهاية كل ثالثية الرابطة للجامعةتوّجه نظائر من محاضر جلسات  -

 .عضوا منتخبا باعتبارهوذلك  التصويت  ه فيتمتّع بحقويفي أعمالها  يشارض كاتب عام  الرابطة  -

تعتبر خدمات أعضاء الرابطة  مجانيّة وال يجوز لهام الحصاول علاى مرتّباات أو مكافا ت مان أّي ناوع، علاى أنّاه يمكان تعويضاهم عان  -

والمهام  هّمات تدخل في نطاق أنشطة الجامعة أو الرابطةالمصاريف األخرى اإلضطراريّة أثناء قيامهم بمنفقات سفرهم وإقامتهم وبعض 

 .بمقتضى أذن مهمة في الغرض الموكولة إليهم

ارس صالحياته تحت مسؤولية  رئيس الرابطة وتحت مراقبة أمين مال مصفة المفوض المالي للجامعة يبأمين مال الرابطة  يتمتع - 

 .الوضع المالي للرابطة  في نهاية كل ثالثة أشهر وتوجيهه الى الجامعة مدعما بالمستندات الالزمة عة ومن مهامه تقديم كشف عنالجام

 .كل عضو تغيب عن اجتماعات الرابطة أكثر من ثالث مرات متتالية بدون عذر شرعي يعتبر عضوا مستقيال -

 

 

 

 

 البـــاب الثاني

 االنخــــــــــــــراط  

 

 

  المنخرطة من قبل الجمعية  عليه تأشيراليتم اإلنخراط بالجامعة وفقا لكراس شروط معد من المكتب الجامعي يقع تعميره و :02الفصل 

 تقدم كل جمعية رياضية ترغب في االنضمام إلى الجامعة مطلبا كتابيا تلتزم من خالله على احترام القوانين األساسية و القوانين العامة و 

  : و الرياضية للجامعة مصحوبا بـ 

 

 .الجمعية إحداثمع نسخة من  الرائد الرسمي الصادر به  المصالح المعنية مؤشر عليه من قبل نسخة من القانون األساسي  -أ

 . نسخة من آخر محضر جلستها العامة   – ب 

 . نسخة من تركيبة هيئتها المديرة  – ج 

  و هاتفيا وعن  بريديا) وعنوانه  الجامعة،مطبوعة مسلمة من طرف الجامعة تنص على اسم الممثل الرسمي للجمعية لدى  – د

 ( .طريق الفاكس 

   .معلوم االنخراط للموسم الرياضي المعني – هـ  

شهر فيفري  موفى في اجل اقصاه  عند تسديد معلوم االنخراط السنويالمبينة أعاله سنويا (هـ  –د  –  ) تجديد الوثائق يقع و

 ينص على إحداثالتربوية يقع تقديم مطلب انخراط مصحوبا بمحضر جلسة الشبابية ووبالنسبة للمؤسسات   من السنة المعنية

 .مؤشر عليه من قبل األطراف المعنية اضافة الى الوثائق األخرى الالزمة اإلختصاص 

مرجع النظرفي الرابطة الجهوية يحدد معلوم االنخراط السنوي للجمعيات من قبل المكتب الجامعي و يوجه إلى الجامعة أو   :08الفصل 

كل جمعية لم تستوف إجراءاتها القانونية في  سباتو تعتبر في حالة  يفري من كل سنةبين غرة جانفي و أواخر شهر فالفترة الممتدة ما 

 .اآلجال المحددة 

تم تخراط وقتي الحدى الجمعيات على انه يمكن للمكتب الجامعي منح ان،ويكون اإلنخراط بالجامعة من اختصاص الجلسة العامة 

التي حققتها  يمكن الرجوع في النتائج الرياضية ال فأنه وفي صورة عدم المصادقة، خالل الجلسة العامة الموالية  يه الحقاالمصادقة عل

 .خالل فترة انخراطها الوقتي  ة المذكورةالجمعي
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 الـــة ــــــاالستق

 

 

تقدم استقاالت الجمعيات الرياضية الموجهة إلى الجامعة آو الرابطة الراجع إليها بالنظر على مطبوعة رسمية تحمل اسم   :09الفصل 

 .وفي حالة التعذر المادي الممثل القانوني للجمعية الجمعية و إمضاء الرئيس المباشر

 

 

التعليق أو سحب صفة 

 العضوية

 

تخاتّص الجلساة العاماة بتعلياق نشااط إحادى الجمعياات أو بساحب صافة العضاويّة عنهاا ،  و يبقاى المكتاب الجاامعي ماؤهال  : :21الفصل 

ليق أو سحب صفة العضوية عن الجمعية مؤقّتا، إلى أن تتم الحقا المصادقة على ذلك القرار مان قبال بصورة إحتياطية لتسليط عقوبة التع

 .أّول جلسة عامة عاديّة 

 :د صفة العضوية بالجامعة تفق 

 .الجمعية المستقيلة التي قدمت هيئتها المديرة استقالة جماعية و لم تتجّدد هيئتها في ظرف ثالثة أشهر -0   

 .الجمعية المنحلّة بصفة تلقائيّة  -8   

 .الجمعية المنحلّة بمقتضى حكم قضائي  - 3   

  .وّي بعد التنبيه عليها وفقا للتراتيب الداخلية للجامعةالجمعية التي لم تسّدد معلوم االنخراط السن -2   

 يكون قرار التجميد المؤقت  أن الجمعية التي صدر في شأنها قرار بالتجميد المؤقت من قبل المكتب الجامعي لخطأ جسيـم ويجب -1  

 . عنها وسائل الدفاع من وتمكينها وال يتخذ قرار التجميد المؤقت إال بعد دعوة الجمعية المعنية واالستماع إليها   معلاّل

 

 

 البـــاب الثالث

 التنظيم اإلداري  

 

 .ال يمكن للجمعيات الرياضية المنخرطة تنظيم دورة إال على مالعب مصادق عليها من قبل الجامعة أو الرابطات الجهوية   :20الفصل 

 .رياضية دورة انطالق كل من  بداية ياضي موحد رارتداء زي  ات الرسميةدورالعلى الفرق المشاركة في   :22الفصل 

 .المشاركةمن هيئتـه المديرة ومدون على ورقة  بممثل مكـلفعلـى كـل فريق مشارض في دورة رسميـة أن يكون مصحوبا  :23الفصل 

 .على ذلك مكتب الجامعية فيما بينها بعد مصادقة اليمكن للجمعيات المنخرطة عقد اتفاقيات توأم  :24الفصل 

 

                                    

 البـــاب الرابع

 المراســـالت

 

 .إلى الجامعة  اعلى الجمعيات التابعة  للرابطات الجهوية احترام التسلسل اإلداري في  مراسالته  :25الفصل  

 .التسلسل اإلداري العب ، جمعية أو رابطة جهوية إلى أو رياضي ناجم عن  فنييخضع كل احتجا    :26الفصل 

 

 

  البـــاب الخامس 

 األصناف العمرية لالعبين  

 

وفقا للمعايير الدولية الجاري يوزع العبو و العبات الكرة الحديدية الحرة و المقيدة حسب األصناف العمرية التاليـــــــــــة   :22الفصل 

 :بها العمل 

 

 الكرة الحديدية الحرة الكرة الحديدية المقيدة

 الصنف العمر الصنف العمر

سنة  فأقل 00 األداني سنة فأقل 03  األداني 

–     سنة 09- 01    األصاغر سنة 02 – 03 -08 األصاغر  02 

سنة 02-02 سنة 02 -09 -01 األواسط   األواسط 

سنة       83   –  06 سنة       81  - 06  اآلمال  –  02  اآلمال 

سنة فأكثر        82  األكابر       فأكثرسنة   80   األكابر 
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 البـــاب الســـادس

 اإلجــــــــــازات  

 

 

التونسية للكرة الحديدية يقع تسليمها من قبل المكتب الجامعي و تخول لالعب المشاركة في  خاصة بالجامعةتم إحداث إجازة  :28الفصل 

الحصول على إجازة أن يكون منتميا إلى جمعية رياضية منضوية يجب على كل العب يرغب في ، كما  الدوليةالدورات الوطنية و 

وأن  و السياسية  الالعبين التونسيين المتمتعين بحقوقهم المدنية ال تسلم اإلجازات إال إلى و الحديديةالجامعة التونسية للكرة  لواء تحت

جانب الذين ليست لهم سوابق عدلية بعد موافقة سلطة كما يمكن الحصول عليها من قبل الالعبين األ.  عدليةالسوابق ال نقيييكونوا 

 .اإلشراف 

 .و يتعين على الالعبين القصر االستظهار وجوبا بترخيص أبوي معرف به و مرفوقا بمضمون من الحالة المدنية 

و في حالة الضياع أو ه على أن العب الذي ينتمي إلى نفس الجمعيةال يمكن تسليم اكثر من إجازة واحدة في السنة لنفس ال  :29الفصل 

 . مكتوبة بخط غليظ مع إجبارية تسديد  معلومها من قبل النادي " نسخة " اإلتالف تسلم إجازة أخرى تحمل حتما عبارة 

سنويا من قبل  اإلجازات بمعاليم يتم تحديدها توزيع ية من غرة جانفي من كل سنة  تتولى الجامعة و الرابطات الجهوية بدا  :31الفصل 

و تتولى الجمعيـة المعنيـة تعميرهـا و ختمها بعد إمضاء  با في أحد مقتطعاتها صورة الالعبو تحمل اإلجازة و جو، كتب الجامعي  الم

بالنسبة للكرة الحديدية المقيدة في اختصاصي الرمي  )و ختم و إمضاء الطبيب الجمعية  عام و كاتب  عب أو الولي بالنسبة للشبانالال

 (  .  يجب ان تكون االجازة مختومة و ممضاة من طرف طبيب مختص في أمراض القلب  اوبالتصاعدي و التن

ي أو بطولة تونس فرد) لصنف واحد في المنافسات الرسمية للجامعةبالنسبة للمقيدة  حدد تجاوز الصنف العمري  وفي ذات السياق فقد

مع العلم انه بإمكان الالعب العودة " مصنف " العب مصنف عبارة يجب أن تحمل إجازة كل  و).و الرمي والتهديف بالتناوبأثنائي 

 .  نفس الدورةعلى انه ال يمكن ان يشارض في اكثر من صنف في  إلى صنفه األصلي في االختصاصات األخرى

وبة بصورتين مصحولجهوية مرفوقة بإحالة في نظيرين جازات إلى الجامعة أو الرابطات ااإلتقدم مطالب الحصول على   :30الفصل  

ألصناف الصغرى ذكور وإناث ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألصناف شمسيتين لالعب المعني ومضمون والدة  ل

 أو من ينوبه و بعد التثبت و التسجيل ترجع اإلجازات للكتاب العامين للجمعيات مختومة و ممضاة من قبل الكاتب العام للجامعة األخرى 

 .لجهوية مصحوبة بنظير من اإلحالة المعنية أو الرابطة ا

 .مع إجازات العبي صنفي اآلمال واألكابر إجباريتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية يكون   :32الفصل 

وتسلم اإلجازات إلى النوادي في أجل الرياضي آجال طلب اإلجازة من قبل الجمعيات مفتوح على مدار الموسم تكون   :33الفصل 

 .و ال يمكن ألي العب أن يشارض في دورة بدون إجازة سارية المفعول  بالجامعة أيام من تاريخ إيداعها ثمانيةأقصاه 

 

 

 البـــاب السابع

 نقـــــل الالعبيــــــن 

 

 

كل العب يرغب في مغادرة ناديه أن يوجه  نسختين من المطبوعة المعدة لهذا الغرض من طرف الجامعة أو على   :34الفصل 

للمكتب الجامعي صلوحية  ويفوضجانفي من كل سنة  30و جانفي  غرةبين في الفترة الممتدة ما   ذلك يكون الرابطات الجهوية و 

 . عند االقتضاءتعديل هذا التاريخ 

سبة لالعبي صنف األكابر في اختصاص الكرة الحديدية الحرة والذين لم يتقدموا بمطلب نقلة خالل الفترة المحددة لذلك بالن:   35الفصل 

 : ولم يمضوا إجازة لفائدة ناديهم األصلي بإمكانهم الحصول على نقلة استثنائية خاضعة للشروط التالية

 .ة في بداية كل موسم رياضي اقتناء المطبوعة الخاصة للغرض بمقابل تحدده الجامع  - 0

 موافقة النادي األصلي   - 8 

 .يبدأ العمل بهذا اإلجراء ابتداء من شهر فيفري من كل موسم رياضي  - 3 

اشهر متتالية  يمكنهم النقلة إلى ناد  ثالثةبالنسبة لالعبين الذين أمضوا إجازة رياضية ولكنهم لم يشاركوا في أي دورة رسمية مدة  

  :آخر طبقا للشروط اآلتي ذكرها 
 .رياضيالمطبوعة الخاصة للغرض بمقابل تحدده الجامعة في بداية كل موسم  اقتناء - 0 

 النادي األصلي  موافقة - 8 

 .من كل موسم رياضي جويلية 01جوان و   01يحدد العمل بهذا اإلجراء االستثنائي في المدة الفاصلة بين    - 3

 .سارية المفعول خاصة بصنف األكابر دون غيره من األصناف األخرىوال الفصل هذا وتبقى جميع اإلجراءات الواردة في

 .الرياضيال يجوز ألي العب التمتع بأكثر من نقلة واحدة خالل نفس الموسم   :36الفصل 

         . بإمكان كل جمعية رياضية التعاقد مع العبيها ألكثر من موسم رياضي ، ويتم ذلك تحت إشراف الجامعة   :32الفصل 

يوما إلى الجامعة أو الرابطة  خمسة عشرتسجل مطالب النقل و توجه إلى النادي المغادر إلبداء الرأي و إرجاعها خالل :  38الفصل 

 . الجهوية ذات النظر 
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 الثامــنالبـاب 

 الرياضيـــــــة  المسابقات 

 

 

 :قبلغير مسموح بها لالعبين المعاقبين من ( أو النقلة ) عملية النقل :  39الفصل 

 سلطة اإلشراف  -0

 الجامعة  -2

 الرابطات الجهوية  -3

 .جمعياتهم المتحصلة على موافقة الجامعة مادام التعليق ساري المفعول -2

من كوين من الجمعية المستفيدة تقدر ت ناديه بمنحةيتمتع و ناديه،بموافقة رئيس  إالآخر  إلىال يمكن ألي العب التنقل من ناد كما أنه 

 .خمس مائة دينار على أقصى تقدير إلىاألقل مائة دينارا على 

  .تقدير أقصىدينار على  ألف إلى مائتي دينارا على األقل منمنحة التكوين تكون  النخبة فإنوفي صورة ما إذا كان الالعب ينتمي إلى 

بمنحة  األصلي الذي يحق له التمتع موافقة الناديلالعبين القصر، ا نقلة تتطلب ، أعاله 36مع مراعاة مقتضيات الفصل : 41الفصل 

تغيير مكان الدراسة الحاالت المتعلقة بالنقلة من اجل  ءباستثنان كل سنة لعب فعلية مائة دينارا عبتكوين من الجمعية المستفيدة تقدر 

 .أو تغيير مقر اإلقامة

تتطلب نقلتهم فقط رسمية طيلة الموسم لم يشاركوا في أي دورة الذين أمضوا إجازة رياضية ولكنهم  القصر بالنسبة لالعبينو 

 .شؤونهمالموافقة الكتابية ألولياء أمورهم أو القائمين على 

بإمكان الالعبين المنتقلين بالسكنى خارج منطقة ناديهم خالل الموسم الرياضي  ، أعاله 36مراعاة مقتضيات الفصل  مع:  40الفصل 

مشفوعة  بشهادة إلى إحدى الجمعيات الرياضية التي يرغبون في النقلة إليها كم على األقل  أن يطالبوا في أي وقت بنقلهم  51بمسافة 

  .األصليالنادي  وموافقة و شهادة عمل أإقامة 
العبين لفائدة جمعية حديثة   (12)أربعة و الموافقة على مطالب النقل من نادي إلى آخر إال في حدود العبين إثنين  ال يمكن  :42الفصل 

 . طيلة نفس الموسم الرياضي العهد أو جمعية في حالة سبات منذ سنتين على األقل 

الحديدية كل العب متحصل على إجازة  مسلمة من جامعة أجنبية منخرطة في إحدى الجامعات الدولية للكرة يمكن ل  :43الفصل 

 ضرورة مع  التي تنظمها الجامعة في دورات  الجمعيات تحت لواء جمعية من اختياره باستثناء البطوالت الوطنيةالمشاركة ،  بنوعيها

 .الجامعة مسبقا بذلك إعالم

 

 

 

 

 

الذي  الموسم الرياضي للبطولة خالل  و الرابطات الجهوية  مركزيةبالتعاون مع اللجان ال والرابطات سنوياتنظم الجامعة   :44الفصل 

 :الرسمية التالية  مسابقات لانوفمبر من كل سنة   31  إلىمن غرة مارس يمتد بداية 

 الدورات الرسمية للجمعيات الرياضية - 

 دورات  رسمية أو فيدرالية أو جهوية - 

       .األصنافكاس تونس في جميع - 

 .بطولة تونس في جميع األصناف - 

 .بطولة تونس بين الرابطات- 

 كاس عيد الثورة والشباب           -

 كأس عيد اإلستقالل           -

 . كأس اليوم الوطني االولمبي- 

رف الجامعة أو الرابطة الجهوية ألنظمة خاصة و تدور تحت إدارة و مسؤولية مراقب معين من ط مسابقات الرياضيةتخضع كل هذه ال

 .مع الرابطات الجهوية بالتنسيق وتضبط قوانين هذه الدورات من قبل الجامعة 

مسابقات فيما  اقامةالرياضي كما يمكن للجمعيات  الموسمدورات ودية خالل تنظم يمكن للجامعة والرابطات الجهوية أن    :45الفصل 

 .بتاريخ تنظيمها والحصول على موافقتها كتابيا  الجامعة و الرابطات الجهوية ويتعين وجوبا اعالم بينها محليا أو جهويا 

 

 

 بطولـــــة الرابطــــــــات

 

 

 :يعتبر بطال للرابطة النادي الذي جمع اكبر عدد من النقاط حسب الجدول التالي   :46الفصل 

 .نقطة واحدة للحضور  -0

 .بالدورة الفائز لناديست نقاط ل -2

 أربع نقاط للمنهزم في النهائي  -3

 .النهائينقطتان للنوادي التي بلغت الدور النصف   -4

 .النهائينقطة واحدة للنوادي التي بلغت الدور الربع  -5

 .بالدورة التكميلية  الفائز للنادي  ث نقاطثال -6

 .نقطتان للمنهزم في نهائي الدورة التكميلية -2

 .نقطة واحدة للمنهزم في الدور النصف النهائي  -8

 : ال يهم إال  اختصاصي الحرة والمقيدة  النقاط فيإسناد 
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 .الدورات الرسمية المنظمة من قبل النوادي  -0

 .الجامعة الدورات الرسمية المنظمة من قبل  -8

 .من طرف الجامعة بمناسبة االحتفال بعيد الثورة والشبابالدورات الرسمية المنظمة  -3              

قبل انطالق  القيام بالمعاينة الميدانية الدورة  الحكم ومراقبيقوم منظم الدورة بتهيئة ساحة اللعب بكل عناية و على   :42الفصل 

 . المقابالت

المالعب  و حفظ النظام داخل وإعالم السلط والمصالح المعنية تتحمل النوادي المنظمة للدورات مسؤولية تنظيم المنافسات   : 48الفصل

أي شغب أو كل الحاالت فهي تتحمل مسؤولية  فيو. النوادي و الالعبينوممثلي واتخاذ كل االحتياطات الالزمة لتامين حماية المسؤولين 

  .خالل تفاعل العبيها أو جمهورها أثناء الدورة يمكن أن تحدث من فوضى 

 .منظم كل دورة مطالب بتوفير صندوق إسعافات أولية :  49الفصل

 م مكان هذا األخير عند تغيبه  كما يمكن أن يحل الحك التحكيمن طاولة مياب الحكم المعين ، يعوضه مسؤول في صورة غ  :51الفصل

بالتنسيق مع منظم الدورة  معوضين لهما من بين ممثلي الجمعيات الحاضرة و يتمتعان بنفس  وفي صورة غيابهما معا ، يعين المراقب

 .النفوذ أثناء قيامهما بمهامهما طيلة مدة الدورة

بإمكان فريق منقوص التشكيلة ألسباب طارئة، المشاركة في مختلف المسابقات وال يسمح بتعديل النصاب بغير الالعب   :50الفصل

 .مسجل على ورقة االلتزام وذلك قبل انطالق الدورةالاإلحتياطي 

يطالب النادي بدفع معلوم المشاركة عن كل تشكيلة انسحبت بعد تأكيد مشاركتها، مقابل وصل يتسلمه ممثل النادي من   :52الفصل

 .تحكيملمسؤول الرسمي عن طاولة الا

إلى موعد الحق بعد اخذ رأي المسؤول ة إرجاء أو إيقاف أو تأجيل الدور في حالة إقرار الحكم عدم صلوحية الملعب ، يقع  :53الفصل

 .  عن النادي المنظم والمراقب إذا تعلق األمر بدورة رسمية منظمة من كليهما

ى إذا تم تأجيل المسابقة إلى موعد الحق عند بلوغها الدور الربع نهائي تحافظ الجمعيات المشاركة عند مواصلة الدورة عل: 54الفصل

 .نفس التشكيلة التي سبق أن تقدمت بها وتتمتع بنفس مجموع النقاط المتحصل عليها إثر توقف اللعب
النظر والرابطات الجهوية تعيين تاريخ آخر يكون  مرجعوعلى اللجان المركزية ، عند عدم بلوغها األدوار الربع النهائية وتعاد الدورة

 . إلجرائها مناسبا

في كل  مباريات الكرة  الحديدية الحرة والمقيـدة عن طريـق الهاتف أو   من طرف ممثل الجمعية يتـم تسجيل الالعبين :55الفصل

ساعة قبل انطالق الدورة  على أقصى تقدير حتى يتمكن المسؤولون من  39الفاكس أواالتصال المباشر بالجامعة أو الرابطات الجهوية 

م النوادي و يقع إعال( الخ .. إجراء عملية القرعة –التثبت من وثائق الدورة  – الدورة ولاجداعداد )  ةالالزم تحضير الوثائق الرياضية

 .الدورةانطالق  حتمي قبلالالعب االحتياطي المسجل على ورقة المشاركة  حضورقبل انطالق المباريات و قرعةالمشاركة بنتيجة ال

  

 

 توقيــــت المسابقــــات

 

 

:التاليعلى النحو  الرياضي مبدئياعلى امتداد الموسم  المسابقاتتدور   :56الفصل  

 

  ب المجموعاتتقديم ورقات المشاركة و اإلعالن عن نتائج سح:  2.31س   

  غلق باب  المشاركة و انطالق المباريات :  6.11س . 

  للراحة توقف المقابالت:    03.11س  . 

  (شتاءا) استئناف المقابالت:  15أو  14.30س 

  (صيفا)استئناف المقابالت  15.30أو  15.00س   . 

 

 . تعديل هذا التوقيت باتفاق جميع األطراف المعنية في بداية كل موسم رياضيهذا ويمكن       

 

على أرضية الملعب طالما هناض فريق أو اكثر من جمعيتهم  وجوبي تواجد ممثلي النوادي  المسجلين على ورقة المشاركة  :52الفصل

 .في طور المنافسة 

 

 

 البـــاب التاســع

 البطولة الوطنية وكأس تونس 

 

 

تنظم الجامعة سنويا بطولة تونس في مختلف االختصاصات وجميع األصناف وكأس تونس وتنظم الرابطات الجهوية بطولة   :58الفصل

 .الرابطة و تسند ألقاب البطولة إلى النوادي الفائزة 
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 :التاليو تدور على النحو بالجامعة مفتوح لجميع األندية المنخرطة  ة في الحرة والمقيدةسباق البطول  :59الفصل

 :بالنسبة للحرة             

 :بطولة تونس لألندية في الحرة  –أ 

ولتعيين بطل تونس لألندية تنظم دورة بين الرابطات تجمع األندية البطلة . يتعين على كل جمعية رياضية تنظيم دورتها السنوية 

من اللجنة المركزية للكرة الحديدية الحرة  وباقتراحاألندية على مستوى كل رابطة وتحدد شروط وقوانين هذه الدورة باالتفاق مع 

 .والمدير الفني للجامعة وموافقة المكتب الجامعي 

 فردي –ثنائي  –ثالثي : بطولة تونس في الحرة  –ب 

 تدور التصفيات على مستوى الرابطات الجهوية ، حيث تنظم كل رابطة تصفياتها بين النوادي الراجعة إليها بالنظر لتعيين عدد

الفرق المتراهنة على البطولة  من كل صنف، و يحدد  المكتب الجامعي نصيب كل رابطة من هذه الفرق المترشحة لخوض األدوار 

 .النهائية وتعيين أبطال تونس

وباقتراح من باالتفاق مع األندية بداية كل موسم رياضي  فيبالبطولة الوطنية  ويتم تحديد االختصاصات والقوانين الفنية المتعلقة 

 .وموافقة المكتب الجامعيوالمدير الفني للجامعة  حرةاللجنة المركزية للكرة الحديدية ال

 

 :بالنسبة للمقيدة  

 

 :بطولة تونس لألندية في المقيدة  –أ 

 : رسميتين على النحو التالي  مسابقتينيتعين على كل جمعية تنظيم 

 .األصناففي جميع  مسابقة  – 0

 .بالتوازي مع الفتياتللشبان  مسابقة  – 8

 

باالتفاق مع األندية وباقتراح من اللجنة بداية كل موسم رياضي  في بالمسابقتينويتم تحديد االختصاصات والقوانين الفنية المتعلقة 

 .وموافقة المكتب الجامعيالمركزية للكرة الحديدية المقيدة والمدير الفني للجامعة 

 

 .الرمي والتهديف  بالتناوب –نائي ث –فردي : بطولة تونس في المقيدة –ب 

تدور هذه البطوالت على المستوى الوطني مع إمكانية إضافة اختصاصات أخرى ويخضع المشاركون في الرمي التصاعدي و          

النشاط  الرمي بالتناوب و جوبا إلى فحص طبي من قبل طبيب مختص في أمراض القلب يثبت سالمة الالعب وقدرته على تعاطي

 .المذكور 

 .زنامة الوطنية العامة و تدون في الر والكأس ولةبطاليحدد المكتب الجامعي تواريخ   :61الفصل

 اإلبقاء على نفس تركيبة الفريق المشارك في التصفيات"الحرة في " يتطلب خوض األدوار النهائية لبطولة و كأس تونس :60الفصل

لم  فقط والحكم الرئيسي يسمح بتعويض العب واحد بالعبمراقب الدورة و النقاطي  موافقةو التحريبعد التثبت ووعند االقتضاء و

 .بالنسبة لكل تركيبة مترشحة والثنائي يشارك في فترة تصفيات الثالثي

صاص مناسب للفرق النسائية في اإلختعلى ضوء عدد في الكرة الحديدية النسائية  يمكن للجامعة تنظيم بطولة  و كأس   :62الفصل

 . المنخرطة بالجامعة

 .زنامة الرسمية التي أعدت من قبل  الجامعة  أو الرابطات الجهوية السنوية للجمعيات وجوبا في  الر تدر   الدورات  :63الفصل

 .المجموعةتجرى دورات النوادي وجوبا في نطاق مجموعات في المرحلة األولى ثم بالتصفية المباشرة بعد الخرو  من   :64الفصل

 .المجموعات مرحلة انسحبت فيبرمجة إال للفرق التي في الكرة الحديدية الحرة ال يسمح بالمشاركة في الدورة التكميلية الم -     

 المتاحة من  في حدود اإلمكانيات ذلكيجب على مسؤولي الطاولة السهر على أال يتقابل فريقان من نفس النادي في الدور األول و -    

 .أو التكميلية  بالمسابقات الرئيسيةاألمر  تعلق الدورة سواءحيث عدد الفرق المشاركة في 

السلط األمنية  همع وجوب إعالم زنامة الرسمية للجامعةدورة سنوية أو اكثر  تدر   بالر يجب على كل ناد منخرط تنظيم  :65الفصل

أو الرابطة المعنية ألسباب قاهرة يجب عليه اعالم المكتب الجامعي  وفي صورة عدم امكانية تنظيم أي نادي لدورته ، بصفة رسمية

 :يترتب عن عدم تنظيم هذه الدورة عقوبات يوضحها الجدول التالي  في ما عدى ذلك فانه و . بصفة مسبقة كتابيا 

 

 العقوبات االختصاص

 الكرة الحديدية الحرة

نقاط من حصيلة كل صنف  9د مع خصم  811هاخطية مالية قدر

 عويق خطيةالالنادي من المشاركة إلى غاية تسديد معلوم  ويحرم

الدورة التي لم يقع تنظيمها من  تطبيق هذه العقوبات مباشرة بعد تاريخ

 رف الناديط

 الكرة الحديدية المقيدة

نقاط من حصيلة كل صنف  9د مع خصم  011 خطية مالية قدرها

ويقع النادي من المشاركة إلى غاية تسديد معلوم المشاركة  ويحرم

رة التي لم يقع تنظيمها من تطبيق هذه العقوبات مباشرة بعد تاريخ الدو

 رف الناديط

 

 .للمقابالت األوقات الرسمية حتمية احترام ،الدوراتلدورة من  على كل جمعية منظمة  :66الفصل

  .الرياضيةفي تنظيم الدورات يحدد سنويا مقدار مساهمة النوادي من قبل المكتب الجامعي   :62الفصل
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أو الرابطة الجهوية الراجعة إليها   ةة مبدئية من الجامعزنامة طلب موافقعية ترغب في تنظيم دورة خار  الرعلى كل جم  :68الفصل

 .بالنظر 

مسبقة شريطة حصوله على موافقة  أو دولية يحق لكل ناد إضافة إلى دورته الرسمية السنوية طلب تنظيم دورات وطنية  :69الفصل

 . ومصادقة سلطة اإلشراف الجامعةمن 

ى كل دعوة موجهة إلو  مصادقة سلطة االشراف على ذلك مع  يخضع كل تنظيم لدورة دولية إلى الموافقة المسبقة للجامعة   :21الفصل

 جمعية أو جامعة أجنبية تمر حتما عبر الجامعة و عن طريق الرابطة الجهوية المعنية 

 .و تتولى الجامعة بدورها توجيه هذه الدعوات إلى األندية أو الجامعات ذات النظر بعد موافقة سلطة اإلشراف  

 .ريقعملية اإلشهار على األزياء مسموح بها شريطة أن تكون موحدة لنفس الف  :20الفصل

 .  أو للفتيات ، مطالبة بإدرا  دورة وطنية موازية للشبان رسمية وطنيةكل جمعية منظمة لدورة   :22الفصل

 

 .من طرف جمعية معاقبة أو غير منخرطة تم تنظيمها  دورة يتعرض إلى عقوبات تأديبية كل ناد أو العب يشارض في   :23الفصل

سات على جميع للكرة الحديدية الحرة و القانون الفني الدولي للكرة الحديدية المقيدة في كل المنافالدولي الفني يطبق القانون   :24الفصل

 .الحاالت المنصوص عليها بالقوانين العامة والرياضية للجامعةبإستثناءفضاءات اللعب 

 

 

 البـــاب العاشــر

 الجوائــــــــــــــز 

 

 

 :توزيع الجوائز التالية  اية الموسم الرياضي في نهتتولى الجامعة التونسية للكرة الحديدية    :25الفصل

 .شهائد للفائزين في مختلف المنافسات الرسمية التي تنظمها الجامعة   -

  شهائد للمسؤولين بالجامعة ، حكام ، مسيري النوادي و الالعبين و لكل من قدم خدمات   -

 .رياضة الكرة الحديدية الحرة أو المقيدة للجامعة و إلى     

 ( .اليوم الوطني األولمبي  –كأس تونس ) لمنافسات الرسمية في ا للفائزين كؤوس   -

 . والشباب كأس عيد الثورة   - 

 .ميداليات لالعبين الفائزين في مختلف البطوالت الوطنية    - 

 .حفل تقيمه الجامعة لهذا الغرض تكريمهم فيقائمة األشخاص الذين سيقع  سنويا يحدد المكتب الجامعيو   

 

 

 

 البـاب الحـادي عشـر

 الغيـابـــــــــــــــــات 

 

 

كل جمعية لم تشارض ثالث مرات متتالية في  الجامعي،قرار من المكتب موجب تعتبر غير نشيطة و في حالة سبات ب  :26الفصل

 .المنافسات الرسمية و ال يمكنها استئناف أنشطتها إذا تجاوزت مدة ركودها ثالثة أشهر على التوالي خالل نفس الموسم الرياضي

 فانه يحق سبات،أو اعتبارها في حالة سحب صفة العضوية عنها  جمعية أو تعليق نشاطب في صورة صدور قرار يقضي :22الفصل

 .دون أية شروط تذكر إمضاء إجازة جديدة لصالح جمعية أخرى من اختيارهم  العبين المنتمين إليها  ل

 

تغادر الملعب (   أو األلعاب العصرية أوالتقليدية في المقيدة في الحرة فردي ، زوجي أو ثالثي)تعتبر منسحبة كل تشكيلة   :28الفصل

هذا ويتم إحالة الالعبين أمام اللجنة المركزية أو الجهوية ،  من الحكم بقرارع من استئناف اللعب  خالل منافسة  رسمية أو ودية و تمن

 .الجمعية المسجل على ورقة المشاركة ممثلللتأديب بحضور 

 

 

   البـاب الثانـي عشـر

  إلحتجاجاتاالحتـــــرازات و ا

 

 

 ها المسجل علىممثلعن طريق  واالحتجاجاتفي منافسة رسمية الحق في تسجيل االحترازات  تشارضلكل جمعية رياضية   :29الفصل

 .ويقوم بايداعها بالجامعة صحبة تقريره عن الدورة ليدونها بدوره على ورقة التحكيم  الدورة  حكمورقة المشاركة و تسليمها  إلى 

         المسؤول عن الطاولة الفنية و الحكم مؤهالن لتدوين االحترازات على ورقة التحكيم بإمالء من ممثل النادي المحتج   :81الفصل

 .تدعم االحترازات المدونة بإمضاءات المسؤول عن الطاولة الفنية و الحكم و ممثلي الناديين  وو بحضور ممثل الفريق المنافس 

مباشرة إلى طاولة المراقبة التي  (دينار01)مالي قدره خمسة عشر دينار أو االحتجا  دفع مبلغ حتراز يستوجب قبول اال  :80الفصل

  .تتولى وجوبا تدوينها على ورقة التحكيم و بالتالي تسليمها إلى الجامعة أو الرابطة الجهوية
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إلى الجامعة أو الرابطة الجهوية تقريرا  النزاع ،من تاريخ الدورة التي وقع فيها  ساعة 22توجه الجمعية المحتجة خالل   :82الفصل

وفي صورة عدم احترام هذا األجل فأن المكتب الجامعي اليبت في هذا  يتعلق باالحتراز أو االحتجا  المسجل على ورقة التحكيم

 .اإلحتراز

الرسمي للجامعة  بالقرارالنادي المعني  و إعالممن تاريخ اإلحتراز  يوما  01على اللجنة المؤهلة البت في الخالف في اجل   :83الفصل

 خالف ذلك يحول في صورةو المحتج،يصرف المبلغ المدفوع إلى النادي ومؤّسسا إذا كان االحتجا  أو االحتراز قانونيا و في الغرض

 .إلى خزينة الجامعة  المبلغ المذكور

 .قبل نهاية كل دورة الناديممثل ترفع االحتجاجات المتعلقة بغير المسائل الفنية إلى الحكم عن طريق قائد الفريق أو   :84الفصل

 المحترز عليه المخالف  الفريقفي صورة تأييد االحترازات و االحتجاجات  من طرف اللجان  المؤهلة تسلط عقوبة على   :85الفصل

 . القرار المذكور لتطبيقلجهوية اتخاذ اإلجراءات الالزمة تتولى الجامعة أو الرابطة اموجب ذلك على النادي المنتمي له  و بو  

 

  

 

 عشـر البـاب الثالـث

 الطعـــون  

 

 

يقع الطعن في القرارات الصادرة إبتدائيّا عن اللجان الجامعيّة المختّصة أو الرابطات، أمام المكتب الجامعّي الّذي ينتصب :86الفصل

 .الطعن إلى النادي إذا ثبتت شرعية  يصرفو يرفق مطلب الطعن بمبلغ مالي قدره عشرة دنانير و إلصدار قرار نهائّي في النزاع

للجنة الوطنية األولمبيّة التونسيّة طبقاا لإلجاراءات التابعة   الرياضي ة للتحكيمالوطنيقابال للطعن أمام الهيئة  ويبقى قرار المكتب الجامعيّ 

  . بها المعمول
يوجه كل استئناف من ناد ضد لجنة  مركزية أو رابطة  جهوية عن طريق  رسالة مضمونة الوصول إلى الجامعة خالل   :82صلالف

التحري في الملف في أجل ال يتجاوز الشهر انطالقا من تاريخ إيداع  جامعيو على المكتب ال، الثمانية أيام من تلقي الجمعية لذلك القرار

 .نافمطلب االستئ

في صورة ثبوت صحة  يحق للمكتب الجامعي بصفة استثنائية مراجعة كل قرارات الرابطات و اللجان المركزية  :88صلالف

 .المقدمة أمامه االعتراضات

 

 

 رعشـ الرابعالبـاب 

 التحكيــــــــم  

 

 التعريف: 89 فصللا

والهياكل الراجعة لها لكرة الحديدية الحكم هو الشخص  الذي يتلقى تكوينا نظريا وتطبيقيا في مجال التحكيم من قبل الجامعة التونسية ل 

في  التي تسند له درجة في الغرض تؤهله لممارسة مهمة إدارة المباريات الرياضية طبقا للقوانين الجاري بها العملوبالنظر 

 . اإلختصاص
   التصنيف :  91ل الفص

 م الساحة احك:أوال     

   :  وهي للكرة الحديديةحسب الدرجات التي يقع ضبط مدتها في كل صنف من قبل الجامعة التونسية الساحة حكام يصنف 
 ( . على األقل مدة التربص سنتان) حكم متربص  -

 .(األقلوتكون المدة في هذه الخطة وجوبا خمس سنوات على ) حكم فيدرالي  -

 .حكم دولي  -

الذين لهم أقدمية سنتين على األقل واجتيازهم بنجاح  بين الحكام المترسمينتقع تسمية الحكام الفيدراليين من قبل المكتب الجامعي من و

 .يقع تنظيمه للغرض تطبيقيالختبار نظري و 

 : حكم الطاولة أو النقاطي :ثانيا 

الذي يسهر على حسن تنظيم الدورات الرياضية  وهو الذي يقبل التعهدات بالمشاركة و يراقب اإلجازات بالتعاون مع حكم  الشخص هو

من انطالق الدورة ويسجل النتائج على األقل  ساعة  82بعملية القرعة قبل  بالتنسيق مع اإلدارة الفنية الجامعية  الساحة وهو الذي يقوم

 .يبلغ الحكام من مقعده كحكم  بالتجاوزات  التي يمكن أن تحدث أثناء سير الدورات الرياضية الفنية لكل مباراة كما

 :  أو مندوب الجامعةمراقب ال: ثالثا 

ساعة  22الذي يقوم بإعداد التقارير المفصلة عن سير الدورات الرياضية الرسمية ويقوم بتقديمها الى الجامعة في غضون الشخص هو 

دورة وهو يشارض في اتخاذ كل القرارات بالتنسيق مع الحكام ومنظم الدورة ويمكن أن يكون المراقب عضوا جامعيا أو من انتهاء كل 

أن يكون عضوا بأحد األندية أو بأحد فروعها أو  ليهويحجر بصفة قطعية ع بموجب إذن بمأمورية من ذوي الخبرة في االختصاص

 .تخول له اللعباجازة ممرنا أو حكما أو العبا متحصال على 

 .وية للتحكيم على مستوى الرابطاتالجه ات ئعلى النطاق الوطني و من قبل الهييتم تعيين الحكام من طرف لجنة التحكيم و

 المهــــام :90الفصل  
والهياكل الراجعة لها بالنظر والمباريات لكرة الحديدية تتمثل مهمة الحكم في إدارة المباريات المنظمة من طرف الجامعة التونسية ل 

ها اإلتحاد الدولي للكرة الحديدية العالمية كما حدد حديديةكرة الالتطبيق قوانين  من خاللالدولية التي يقع تعيينه لها والحرص في إدارتها 
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هو سيد الموقف على لكرة الحديدية وونسية لوكذلك تطبيق التراتيب الداخلية للجامعة التالحرة واإلتحاد الدولي للكرة الحديدية المقيدة 

 .ميدان اللعب وقراراته على أرضية الملعب غير قابلة للنقاش 

 

 :الطاولة المعينون للمنافسات الرسمية بمعية الحكام على  المراقبون وحكام يسهر كما 

 .حسن سير الدورات و تطبيق األحكام بكل حزم  -

 . بكل عناية فيهاقبول تعهدات المشاركة والتثبت  -

 .الدورة  ورقةمراقبة اإلجازات وعملية القرعة  وتسجيل النتائج الفنية  لكل مباراة على  -

    التي تكون في غير موضعها  إبالغ  الحكام  بالحركات الآلرياضية وغير األخالقية ، وكذلك الكالم المشين و الجسمانيات والكلمات -

 .ورياضة الكرة الحديدية بصورة خاصة عة الرياضة  بصورة عامةو التي من شأنها أن تسيء إلى سم

ويشاركون في اتخاذ جميع  ساعة من انتهاء كل دورة 22غضون يقدمونها إلى الجامعة في مفصلة وممضاة على الحكام توجيه تقارير  -

 .الدورةو منظم ممثل الجامعة مراقب الدورة بصفته  القرارات بالتنسيق مع 

عد التشاور مع مراقب الدورة والمنظم إعطاء إشارة انطالق المقابالت عند تعذر حضور رجال األمن الذين تتم دعوتهم يمكن للحكم بو

 رسميا بالنسبة لكل دورة من طرف الجهة المنظمة

 

 شروط الترشح: 92الفصل 
 :يجب أن تتوفر في المترشح للتحكيم  الشروط التالية  

 .على األقلسنة  81أن يكون بالغا من العمر  -

 (السنة السابعة نظام قديم)له مستوى تعليمي يعادل السنة الرابعة ثانوي على األقلأن يكون  -

 .وسلوض حسن رياضية ويتمتع بأخالق حميدةالعدلية أو السوابق ال أن يكون نقي   -

ن أقوم بواجباتي كحكم في نطاق أحكام القوانين أقسم باهلل العظيم أ»اليمين أمام لجنة خاصة بقوله للتحكيم  يؤدي المترشح   وعند نجاحه 

  .وهللا على قولي شهيد والضمير وأن أحترم الميثاق الرياضي والهياكل الرياضية

 

 التكوين والرسكلة : 93الفصل 
 : يليتكوين الحكام نظريا وتطبيقيا، ويشمل ميدان التكوين ما لكرة الحديدية تتولى الهياكل التابعة للجامعة التونسية ل 

 .رسكلة الحكام بهدف تحسين مستواهم النظري   -0

 .ووطنية ملتقيات وتربصات جهويةو  تنظيم دورات  -2

 .مد الحكام بصفة منتظمة بكل المنشورات والمعلومات  المتعلقة بقوانين التحكيم  -3

 .المواليةلألصناف  إخضاع الحكام إلى اختبارات دورية وامتحانات ارتقاء  -4

 .م دروس خاصة بالمكونين طبقا لحاجيات قطاع الرياضة مع توفير اللوازم الضرورية للتكوينتنظي  -5

 :  94الفصل 
 تتحمل  الجامعة أو الرابطات الجهوية صرف  نفقات التنقل  وكذلك منح  التحكيم حسب المقاييس الجاري بها العمل من قبل الجامعة

 .لإلعتمادات  المالية المخصصة لذلك بميزانية الجامعة السنويةوذلك طبقا  والمصادق عليها من المكتب الجامعي

  :95الفصل 
 . جامعيةلعب  جازة إاة أو مندوب الجامعة متحصال على حال من األحوال أن يكون حكم المبار ال يمكن باي

 : 96الفصل 

سمية التي تنظمها الجامعة أو الرابطات يتحصل الحكام على بطاقة حكم دائمة قابلة للتجديد سنويا تسمح لهم بحضور الدورات الر

 .تحت اشراف الجامعة الجهوية أو األندية

 
 اإللتزامات:  92الفصل 

 :يتعين على كل حكم احترام ميثاق التحكيم الذي ينص على االلتزامات التالية 

 .لكرة الحديدية أن يحمل الزي المميز والمحدد من طرف الجامعة التونسية ل  -   

 .بسلوض أخالقي الئق داخل الملعب وخارجه قبل المباراة وخاللها وبعدها أن يتحلى  -

 .أن يرفض كل وسائل التأثير على مباشرة مهامه أو اإلغراءات المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف سير المباريات  -

                                        كل األحداث التي حفت بالمباراة داخل الملعب  جهوية أو الرابطة ال لكرة الحديدية أن ينقل بأمانة وشجاعة إلى الجامعة التونسية ل  -

 .وله، وقبل المباراة وخاللها وبعدهاحو

 .والهيئات الراجعة لها بالنظرلكرة الحديدية أن يستجيب لكل الدعوات الموجهة له من قبل الجامعة التونسية ل  -

 .لكرة الحديديةلدى الصحافة إال في صورة الحصول على موافقة مسبقة من الجامعة التونسية ل أن يمتنع عن القيام بالتصريحات  -

 .أن يمتنع عن التعليق بواسطة الصحافة على مردود زميل له إثر المباريات  -

 .الحديديةلكرة أن يمتثل للتراتيب والقرارات الصادرة عن الجامعة التونسية ل  -

 .االتهامات والشتائم ضد الجامعة والهيئات الراجعة لها بالنظر والمدربين والالعبين والمتفرجين والزمالءأن يمتنع عن توجيه   -

 .لكرة الحديديةأن يخضع لكل االختبارات  التي تنظمها الجامعة التونسية ل  -

 .رياضة الكرة الحديديةأن يحترم الالعبين ومسيري النوادي وكل األطراف المعنية ب  -

 

 

 

 



 17 

 

 العقوبات والتأديب:  98لفصل ا

 : ما يلي  في  ماتتمثل العقوبات الرئيسية التي يمكن اتخاذها إزاء الحك

 : عقوبات من الدرجة األولى -1

 اإلنذار  -

 التوبيخ  -

 : عقوبات من الدرجة الثانية -2

 .اإليقاف عن النشاط لمدة معينة ال يمكن أن تتجاوز السنة  -

 إسقاط الرتبة  -

 اسم الحكم من سلك التحكيم شطب  -

التي  الجهوية ات لجنة المركزية للتحكيم  أو الرابطوتتخذ هذه العقوبات وجوبا من قبل المكتب الجامعي وذلك بناء على اقتراح من ا

 آخر مؤهل االستعانة بأي شخص ، االستماع إلى المعني باألمر)الخاصة بالحكم تنتصب كمجالس تأديب مع مراعاة الضمانات التأديبية 

  .ويمكن للمكتب الجامعي أن يتعهد تلقائيا بالموضوع( ...للدفاع عنه

 .يحق لكل حكم تم اتخاذ عقوبة تأديبية ضده الطعن في القرار لدى لجنة اإلستئناف  : 99الفصل 

 

   

  عشـر الخامسالبــاب 
 العقوبـــــــــــات  والمخالفـــــــــــات 

 

 

يري النوادي والالعبين وبناء والممرنين ومس مرافقينوالحكام وال التحكيم للجامعة سلطة تأديبية على  رسميي طاولة   :011ل الفص

 . والقوانينتأديبية بشأن كل تجاوز لألحكام اتخاذ العقوبات الجنة التأديب والتحكيم يمكن لليه عل

   المقر الرسمي للنادي أو الجمعية أو ىلاق رسالة مضمونة الوصول عن طريعاءات للحضور امام لجنة التأديب توجيه اإلستديقع و 

تاريخ انعقاد مجلس التأديب و  يجب ان ينعقد مجلس التأديب في اجل من ساعة  22 عن طريق الفاكس قبل( في صورة استحالة ذلك)

 . في شانه يقرار التأديبحين صدور ال إلى آلية بصفة المخالف ويقع تعليق نشاط   الواردة بالتقرير المخالفةأقصاه أسبوعين من تاريخ  

 

وممثلي النوادي مطالبون بانتها  سلوض سليم تجاه مسؤولي الجامعة  والحكام ورسميي الطاولة  اولممثالالعبون و   :010الفصل 

 .النوادي األخرى والعبيهم والجمهور 

   .ها آليا إلى عقوبات تأديبيةالنوادي مطالبة باحترام األحكام العامة و الرياضية للجامعة و كل تجاوز لهذه األحكام يعرض  :012الفصل 

ينجر عنها إقصاء الفريق وتسليط عقوبة على الالعب والمرافق وعلى رسمية أي مشاركة مزورة لالعب في مقابلة   :013ل الفص

 .إليهالنادي المنتمي 

اد آخر بدون كل العب مجاز في ناد يمضي إجازة جديدة لصالح نعلى  اشهر  (9) ستة لمدة تسلّط عقوبة تعليق النشاط   :014الفصل 

 مائةقدرها  مالية خطية دفع النادي الجديد المشارض في هذه المغالطةويتعين على و يبقى على ذمة ناديه األصلي  األصلي إعالم النادي 

  .ا للجامعةدينار(011)

 .خالف يتعلق بالتزوير في الهوية يتعين على النوادي المعنية تقديم كل البيانات المطلوبة إلى المراقبين حدوث في حالة  :015الفصل 

  (:أو التزوير ) تعتبر الحاالت التالية من بين عمليات الغش و

 .في هوية الالعبين  التالعب  -

 تدليس اإلجازات -

 .تدليس ورقات التعهد بالمشاركة  -

 .تغيير الصور الشمسية  -

 .تغيير العب أثناء المقابلة     -

 .تدليس تاريخ الوالدة     -           

 

على رسمي الطاولة و الحكام التأكيد على تقديم إجازات الالعبين المرسمين على ورقات التعهد بالمشاركة و التثبت في  016الفصل 

 .كما يمكن لقائدي الفرق مراجعة إجازات الفريق المنافس قبل بداية كل مقابلة . هوية الالعبين قبل انطالق كل دورة  رسمية أو ودية 

عن  يتعرض فريقه إلى اإلقصاء و الخطية مع إيقافه عقوبتهفي مقابلة قبل أن يستوفي كامل مدة  مخالف بإذا شارض الع  :012الفصل 

 .و عرضه أمام لجنة التأديب بمعية ممثل النادي المسجل على ورقة التعهد بالمشاركة    اللعب

     دة الحرمان بعنوان الموسم الرياضي الجاريأي العب يحرم من اللعب لعدد معين من المقابالت و لم ينه بعد كامل م  :018الفصل 

 .     أو صدور عفو في شأنه العقوبة المقررة في شأنه مدة من ال يمكنه أن يتمتع بحقوقه خالل الموسم الموالي إال بعد استكمال ما تبقى

مسؤولية ممثل النادي الراجع إليه  يتعين على كل العب وقع إقصاؤه من ساحة اللعب مغادرة فضاء المنافسة نهائيا تحت  :019الفصل 

 .بالنظر 

 .مغادرة فضاء المالعب فورا الحكم،مسير وقع إقصاؤه من قبل  يتعين على كل  :001الفصل 

وانين الجاري طبقا للق ض مرتكبيها إلى عقوبات صارمةتعرّ  تابعة للجامعة أختامكل عملية تزوير أو تقليد لمطبوعات أو  :000الفصل 

  .بها العمل 
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يتولى المكتب الجامعي أو الرابطة الجهوية أو اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة  التصريح بالعقوبات استنادا إلى    :002الفصل 

 .تماع  أو اإلطالع على اإليضاحات الكتابية للمعنيين واالس التقارير المرفوعة عموما و يمكن إذا اقتضت الحاجة إجراء أبحاث تكميلية

كل العب وقع إقصاؤه من ساحة اللعب من طرف الحكم خالل منافسة رسمية أو ودية يمنع بصفة آلية من المشاركة في   : 003 الفصل

  .الثالثيالعقوبة إذا تعلق األمر بقائد الفريق للثنائي أو  تتضاعفو التأديبالدورة الرسمية الموالية و يعرض أمام لجنة 

جمهور، ال يمكن أن يتواجد على أرضية الملعب  إال الحضور عندما تقرر الجامعة أو الرابطة الجهوية إجراء دورة بدون   :004 الفصل

و بالنسبة لبقية األشخاص يتولى المكتب الجامعي اخذ االحتياطات التي يراها  ، لرسميون والحكام  ونواب النوادي أعضاء الجامعة  وا

 .الناجمة عن األخطاء المتشابهةمسؤوال على تطبيق هذه القرارات  نظممناسبة و يبقى الفريق الم

الحـاالت التـي يرتكب فيها الالعب مخالفتين خالل نفس المقابلة و يقع في كل الحاالت اعتبار  العقوبات فييمكن ضم   :005الفصل 

 .جسامةالخطأ األكثر 

الدولية لمكافحة  للوكالةيحجر على كل العب ينتمي إلى الجامعة تناول أي مواد محظورة حسب القائمة الرسمية   : 006الفصل 

 .المنشطات

 : يليكما بات التي يمكن تسليطها العقو حّددت :002الفصل 

 المسيرين الرسميين و الحكام وبالنسبة لالعبين و  –أ 

  .اإلنذار -

 .التوبيخ -

 . لنشاط وقتي لتجميد  -

 .  لنشاط نهائي ل تجميد  -

 سحب النقاط والميداليات والبطوالت والكؤوس وإلغاء النتيجة الحاصلة على الميدان عند ثبوت تناول مواد محظورة  -

  .ة التقدير ومعاينة هذه المخالفات طويبقى للحكم سل   

  

 بالنسبة لألندية    –ب 

 .حرمانها من اللعب على ميادينها   -

 .  في الدوراتحرمانها من المشاركة  -

 تعليق نشاطها نهائيا  -

 .وقتيةتجميد نشاطها بصفة   -

  .عقوبة الشطب خاضعة لموافقة سلطة اإلشرافوتكون 

خالل نفس الموسم من لعب المقابلة الرسمية التي تلي  دورات رسمية في ثالثةنذارات إ جمع ثالثةيحرم الالعب الذي   :008الفصل 

 .والكأس وينطبق ذلك في منافسات بطوالت تونس الثالثإنذاره 

 التي تصلها بصفة رسميةيحـق للجامعـة و للرابطة الجهوية بعد دراسة العقوبات التأديبية المسلطـة من قبـل الجمعيات و  :009الفصل 

 .المعلّ على أن يكون قرار الرفض  تأييدها أو رفضها 

إلى عقوبة  ونوالحكام المخالفنون ورسميو طاولة المراقبة لنوادي  ومسيرو الجمعيات والممرا اويتعرض الالعبون وممثل  :021الفصل 

 .من القوانين العامة و الرياضية  083تأديبية حسب جدول المخالفات والعقوبات المنصوص عليه بالفصل 

فترة التعليق الشهرين وبعد انقضاء نصف العقوبة إنهاء مدة العقاب إال إذا تجاوزت العفو وب  الؤخذ بعين االعتبار مطتال  :020الفصل 

 .جامعي التخاذ القرار المناسب في هذا الشأنإلى المكتب ال لباتعلى األقل ويعود النظر في هذا الط

بحق اإلعفاء الكلي بالنسبة لعقوبات  جامعيباستثناء العقوبات المصرح بها من قبل سلطة اإلشراف يتمتع المكتب ال  :022الفصل 

 .  عليق من سنة فأكثرالت

 : الجدول التاليالتي تستوجب عقوبات حسب  المخالفاتتفصل أهم  :023الفصل 

 من المجاز نفسه  -0

 .دورة   08إلى  19من عن اللعب  ايقاف: وتعمد الغش خوض مقابلة بطريقة غير نزيهة  -

 .دورة   08إلى  19من   ايقاف عن اللعب  :رفض تطبيق قرار الحكم  -

 .اشهر إلى سنة  9من ايقاف عن اللعب : حمل إجازتين  -

 .سنة إلى سنتين من ايقاف عن اللعب : إجازة مدلسة  ، تصريح مغلوط للحصول على إجازة  -

 .دورة   08إلى  19من  ايقاف عن اللعب :تعويض العب أثناء المقابلة    -

 .دورة 08إلى  19من  ايقاف عن اللعب :انسحاب غير  مبرر اثر الترشح لمواصلة دورة  رسمية  -

 .دورات  19إلى  13من  ايقاف عن اللعب: سلوض غير الئق  -

 . من سنة إلى الشطب ايقاف عن اللعب :فوضى ، إتالف وثائق الدورة  ، تكسير األدوات  -

 .اشهر  9إلى  3من ايقاف عن اللعب : شراء مقابلة خالل الدورة   -

 .  من سنة إلى الشطبعن اللعب  إيقاف: سرقة ، أو ما شابهها أو غير ذلك : حميدة أعمال مخلة باألخالق ال -

  أو اإلساءة إلى سمعة  رياضة الجهوية كتابات أو اشهارات أو التفوه بكالم علنا من شأنه المساس  بكرامة الجامعة أو الرابطات  -

  .سنتين من سنة إلىايقاف عن اللعب : الكرة الحديدية أو مسيريها 

 .إلى سنتين سنة من  ايقاف عن اللعب :المشاركة في المقابالت  في حالة سكر  -

 .دورات    13إلى   دورة من عن اللعب  إيقافمن توبيخ إلى : التدخين داخل المالعب   -

 .أشهر  19من شهر إلى ايقاف عن اللعب : قذف، سب، تهديد العب أو متفر    -

 .اشهر 9إلى 3من ايقاف عن اللعب : قذف، سب أو تهديد مسؤول رسمي، حكم ، ممثل جمعية   -
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 .من ستة اشهر إلى سنة ايقاف عن اللعب  : اعتداء على العب أو متفر   -

 .من سنة إلى الشطب ايقاف عن اللعب  :اعتداء على مسؤول رسمي  ، حكم ، ممثل جمعية   -

 .     سنة إلى سنتين منايقاف عن اللعب : و تفل  تجاه العب أو متفر   منافية لألخالق  الحميدةسب الجاللة ، حركة  -

إلى  سنةمن  ايقاف عن اللعب : سب الجاللة ، حركة منافية لألخالق الحميدة و تفل تجاه  مسؤول رسمي، حكم أو ممثل جمعية -

 .الشطب 

 .مقابالت 19إلى  13من ايقاف عن اللعب  :الحميدة حركة أو كالم منافي للسلوض الرياضي و األخالق -

ايقاف عن اللعب لمدة سنة مع خطية مالية لجبر :التخريب المتعمد للبنية األساسية للملعب و للتجهيزات الفنية  -

 .األضرار المالية من طرف النادي

 

 :من ممثل النادي أو ممرنه   (2

 أشهر  9أشهر إلى  3من  عن النشاطايقاف  :ممثلي األندية التهجم ، عدم احترام الرسميين ، الحكام و  -

 .اشهر إلى سنة 9من عن النشاط ايقاف : كالم فاحش ، حركات جارحة ، عبارات منافية لألخالق الحميدة  -

 من سنة إلى الشطبعن النشاط  ايقاف  :تسم بالخشونة و العنف و سب الجاللة ي سلوضالتهديد بالضرب، التفل،  -

 ايقاف عن النشاط من سنتين إلى الشطب مع خطية : ريب المتعمد للبنية األساسية للملعب و للتجهيزات الفنية التخ -

 .مالية لجبر األضرار المادية  

 

 :مخالفات تتعلق بدور المسير   (3

   الى ستة اشهر و خطية مالية من  3من عن النشاط  ايقاف : عدم االمتثال إلى األحكام العامة و الرياضية للجامعة  -

 .دينار 811 إلى 11

 .دينار 811 إلى 11خطية مالية من : تنظيم دورة رياضية دون الحصول على موافقة الجامعة أو الرابطات الجهوية -

 

 :الحكاممخالفات المشرفين على طاولة المراقبة أو  (4

 .الرسميينإنذار المنع من القيام بالمهام إلى الشطب من سلك الحكام أو  -      

 :المتفرجون (5

 مع احالة تقرير الى السلطة األمنية المختصة قصد المسائلة لدورتين اثنتين  منع اللعب بالملعب : القذف بالحجارة  -

 الجزائية

الى السلطة األمنية المختصة قصد المسائلة  مع احالة تقرير لمدة شهر منع اللعب بالملعب : اجتياح الملعب  -

 .الجزائية

 

ارتكاب عدة مخالفات في نفس وعند  السالفة الذكر تتضاعف العقوبات ويمكن أن تصل إلى الشطب  المخالفاتفي صورة تكرار  و

المخالفة يمكن للجنة التأديب ان في صورة الجمع بين صفة العب ومدرب أو مسير عند ارتكاب كما أنه  الوقت يقع تطبيق العقوبة األشد

 .تطبق احدى العقوبات المسلطة عليها أو كليهما

 

 

  عشـر السادسالبــاب 

 المنتخبـــات الوطنيــــــة 

 

 

وفي مستهل كل موسم . الرسميين المنتمين للجامعة المجازين وو واجب على كل الالعبين  الوطنية شرفحمل األلوان   :024الفصل 

قائمات الالعبين   جامعيرياضي يحدد  المدير الفني الوطني و الممرنون الوطنيون بالتعاون مع اللجنة المكلفة من طرف المكتب ال

 .سلطة اإلشراف   لطلبات سنويا للتدريبات  والتربصات و الدورات طبقا برنامجاالمؤهلين لالنضمام إلى الفرق الوطنية ويعدون 

 جامعيتسجل قائمات الالعبين المدعوين للفرق الوطنية أو إلحدى المنتخبات الجهوية في محاضر جلسات المكتب ال  :025 الفصل

طريق  دعوتهم عنتقع مشاركة الالعبين في التربصات  والتمارين و في دورات الفرق الوطنية و النخب الجهوية إجبارية ووتكون 

غياب أي العب عن التربصات أو التمارين بدون عذر شرعي يعرضه إلى التعليق اآللي وال يمكنه  وفي صورةتهم المنتمين إليها  جمعيا

 .المكتب الجامعيالمشاركة في الدورات الرسمية أو الودية إال بترخيص كتابي من 

دورة عن حصص تمارين أو  تحضيري أوعن تربص  النخبة بالتغيب كتابيا لالعب الترخيص جامعياليمكن للمكتب   :026الفصل 

  .الوطنيالفني الوطني والممرن  رأي المديربعد أخذ  دولية

 والرياضي داخل   المالعب  أو خارجهاو قدوة فـي مظهره األخالقـي  مثـاال يحتـذى  النخبة أن يكون  على العب  :022الفصل 

       التمارين  الوطني والمدير الفني الوطني والمسؤولين الجامعيين خالل التربصات  أوكما يجب عليه االمتثال إلى تعليمات الممرن 

  .أو الدورات الدولية 
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  عشـر السابعالبـاب 

 دخول مالعب الكرة الحديدية 

 

 

يحق لألعضاء الشرفيين  وأعضاء اللجان المركزية و الجهوية  والحكام الرسميين التابعين للجامعة و كل األشخاص   :028الفصل 

المتحصلين على بطاقات مسلمة  من قبل الجامعة الدخول إلى مالعب الكرة الحديدية لمتابعة الدورات  الرسمية المنظمة من طرف 

 .يجلس الصحافيون والمصورون الرسميون في األماكن المخصصة لهم كما  المنخرطةوالرابطات الجهوية والنوادي   الجامعة

تدور على كامل تراب  الدورات التي يعدها لجميعتذاكر الدخول إلى أرضية الملعب التي  الجامعي معلوميحدد المكتب   :029الفصل 

 .والطلبة الجمهورية و يبقى الدخول مجانا لجميع أصناف الشبان والفتيات والتالميذ

  الرسمية بالنسبة للدوراتا أمّ   و الرابطات الجهوية إلى الجامعةتعود مداخيل الدورات  الرسمية التي تنظمها الجامعة :  031الفصل 

 .اإلجراء الغرض إلعالمها بهذا بإفادة الجامعة فيتعود إلى هذه األخيرة و هي مطالبة  النوادي فإنهاالمنظمة من قبل  أو الودية

 

 

 

 عشر الثامنالبــاب             

 التأميــــــــــن       

 

 

كل الالعبين المجازين  مؤمنين آليا في إطار  المسؤولية المدنية خالل الدورات الرسمية والودية المنظمة من طرف   :030الفصل 

وال ، الجامعة  والرابطات الجهوية  والنوادي الرياضية المنخرطة المتحصلة على موافقة الجامعة أو الرابطات الراجعة إليها بالنظر

 .لمعلق عن النشاط الرياضي  يتمتع بهذا االمتياز الالعب ا

مرخص فيها من قبل )  ة ــــة أو  وديـــــالل  دورات  رسميــعلـى  الالعب  المجـاز المتسبـب في  حـادث  طـرأ  خ  :032الفصل 

بطة الجهوية في إعالم ناديه بذلك ليقوم هذا األخير بتحرير تقرير في الغرض يوجهه إلى الجامعة أو الرا( الجامعة أو الرابطة الجهوية 

 .نفاظ على حقوق المتضرر لدى المؤمساعة ، قصد الح 82اجل ال يتعدى 

 

 

 

  التاسع عشرالبـاب 

 أحكـــــام عامــــة

 

 

 .بصفة مسبقة وفق جدول مقاييس يقع تحديده من طرف المكتب الجامعي  منحالتنقل واليتم تسديد مصاريف  :033الفصل 

المكتب الجامعي أو أعضاء اللجنة المركزية أو الرابطات الجهوية أو الحكام أو الممرنين لحضور بعض عند تنقل أعضاء  :034الفصل 

 ماعات يتحتم عليهم أن يكونوا حاملين لبطاقة تعريفهم الفدرالية المسلمة من قبل الجامعةتالمقابالت واإلشراف عليها أو تسيير بعض اإلج

 .لتعرض لها في هذه القوانين العامة والرياضية تحسم من طرف المكتب الجامعي ان كل الحاالت التي لم يقع ا :035الفصل 

أحكام هذا القانون  وكل التراتيب المتفرعة تطبيق لتونسية للكرة الحديدية ببالجامعة االمنخرطة  الرياضية  تلتزم الجمعيات :036الفصل 

من قبل الوزارة المكلفة  المصادقة على أشغالهابعد و 8103سبتمبر  82انعقاد الجلسة العامة التقييمية للجامعة بتاريخ  اثرمباشرة  عنه

 .8102لسنة دخل حيز التطبيق ابتداء من الموسم الرياضي ييجرى العمل به و والذي  بالرياضة

 

             

 

                                                     


