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 العنـــوان األول
  أحكـام عامــــة

منخرط بالجامعة الدولية للقولف و  خاص رياضيهيكل  هي للقولف الجامعة التونسية :  الفصل األول
 .االتحاد الملكي العتيق للقولف

المؤرخ في  4151لسنة  451ألحكام القانون األساسي عدد وهي تخضع في أهدافها وتكوينها وتسيييرها 
 66و خاصة المرسوم عـدد  تممته وأالمتعلق بالجمعيات وجميع النصوص التي نقحته  4151نوفمبر  7

فيفري  6المؤرخ في  4115لسنة  44وللقانون األساسي عدد  1144جويلية  41المؤّرخ في  1144لسنة 
 4111لسنة  411وللقانون عدد وجميع النصوص التي نقحته أو تممته  ةالمتعلق بالهياكل الرياضي 4115

حكام كّل من المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية واألنشطة الرياضية وأل 4111أوت  3المؤرخ في 
 .والّنظام الداخلّي للجامعةالنظام األساسي 

ار الصالحيات التي تمكنها منها في إط رياضة القولف تسهر الجامعة على تسيير مرفق عام:  2الفصل 
وحسب القواعد الفنية والتنظيمية المحددة من قبل الجامعة الدولية للقولف و الوزارة المكلفة بالرياضة 

 .االتحاد الملكي العتيق للقولف
 

تكللوين الشللباب المنخرطللة بهللا والتللي يكللون هللدفها والنللوادي  تتكللون الجامعللة مللن الجمعيللات:  3الفصللل 
وتنميلللة قدراتلله البدنيلللة والفنيللة والرقلللّي بلله  إللللى أرفللع المسلللتويات الرياضلللية  وتلليطير 

 .واألخالقّية عبر ممارسة رياضة القولف
 . ة نشاط الجامعة غير محددةمدّ :  1الفصل 
 (.تونس –الحي األولمبي  - 4111 -دار الجامعات الرياضية ) الجامعة بتونس العاصمة مقرّ :  5الفصل 
 ملن كللّ  ملوفى شلهر جلوانوينتهي في  أّول شهر جويلية لنشاط اإلجتماعي للجامعة في يبدأ ا:  6الفصل 

 .سنة
 تلتزم الجامعة في تيسيسها وفي تنقيح نظامها األساسلي وفلي التيييلرات الطارعلة عللى تركيلب :7الفصل                 

 .بالجمعياتهيعتها المديرة باألحكام واإلجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق 
كمللا تلتللزم الجامعللة بللاإلنخراط لللدل اللجنللة الوطنّيللة األولمبّيللة التونسللّية وبللّحترام نظامهللا األساسللّي           

 .والميثاق األولمبي
 

 :تهدف الجامعة بالخصوص إلى :  8الفصل 
بتها ومراق وإدارة شؤونـها مصالحـهاوتطويرها وتنميتها، وتحقيق  رياضة القولفتنظيم ممارسة  -4

 .في إطار التراتيب الجاري بها العملذلك بكامل تراب الجمهورية و
ربط العالقات مع الهياكل الرياضية الوطنية والسلط العمومية والجامعة الدولية والكنفدراليات  -1

 .واإلتحادات القارية واإلقليمية والجمعيات األجنبية

في إطار التراتيب ومراقبته لي نشاط رسمي أو ودي على الصعيدين الوطني والدو تنظيم كلّ  -3
 .الجاري بها العمل

ترشيح ممثلي تونس في الهيعات الرياضية الدولية واإلقليمية والقارية بعد موافقة سلطة  -1
 .اإلشراف

ضبط شروط مشاركة الجمعيات والحكام والرسميين في التظاهرات الرياضية الدولية والقارية  -5
 .واإلقليمية والمقاييس المعتمدة لذلك

 .وتحسين مستواهموالمسّيرين وتيهيلهم  تكوين اإلطارات الفنية والحكام والرسميين -6

التشجيع على بعث مراكز تكوين الرياضيّين في إختصاص الجامعة وضمان اإلشراف الفّني  -7
 . على مختلف مراكز التكوين في رياضة القولف
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 :العنوان الثاني
 العضوية في الجامعة

 
 االنخراطيتم من القانون األساسي المتعلق بالهياكل الرياضية  44طبقا ألحكام الفصل :  1الفصل

 . وفقا لكراس شروط يعّدها المكتب الجامعّي وتصادق عليها الوزارة المكلّفة بالّرياضةبالجامعة 
 . يكون االنخراط بالجامعة التونسية لـلقولف من اختصاص الجلسة العامة 

إسناد قبول أّولي إلحدل الجمعّيات، على أن تتّم المصادقة على ذلك القبول خالل  ويمكن للمكتب الجامعي
 .الجلسة العامة الالحقة

 
 :بالجامعة عضوة جمعيّ  يجب على كلّ :  41الفصل
العامة مقدار هذا  ةوتحّدد الجلس ،قبل إنطالق الموسم الرياضي د معلوم إنخراطها السنويّ يتسد -4

 .اإلنخراط
 . الخضوع لألنظمة األساسية وللتراتيب العامة للجامعة وللقرارات الصادرة عن سلطة اإلشراف -1
المشاركة في المسابقات و األنشطة الرياضية األخرل المنظّمة من قبل الجامعة خالل الموسم  -3

 .الرياضي السابق
اللجوء إلى هيية التحكيم الوطني الرياضّي باللجنة الوطنية األولمبية التونسية، لحسم كّل نزاع  -1

رياضّي تكون طرفا فيه، وذلك بعد إستنفاذ وساعل الطعن المخّولة لدل الهياكل الجامعية المختصة 
 .إبتداعيا وإستعنافيا المنصوص عليها بالنظام األساسي وبالنظام الداخلّي للجامعة

عدم ربط عالقات ذات صبية رياضّية مع هياكل غير معترف بها، أو مع أعضاء تّم تجميد  -6
 .عضويتهم     أو شطبهم من الهياكل الرياضية الوطنّية أو الدولّية

إعالم الجامعة بكّل تنقيح لنظامها ولتراتيبها و لتركيبة هيعتها المديرة ولقاعمة الرسميين أو  -7
 . مضاعهم للتعاقد القانوني تجا  اليير األشخاص المؤهلين با

 .التقيد بالقيم النبيلة للرياضة و باألخالق الحميدة و بمبادئ الروح الرياضية  وبالميثاق األولمبي -8
 

تسند صفة العضلو إللى كلّل جمعيلة تهلدف إللى تليطير عملل المشلاركين فلي رياضلة القوللف :  44الفصل 
 .وتنظيمه وتطوير 

عي إسللناد العضللوية الشللرفّية إلللى الشخصلليات الرياضللّية التللي قللّدمت خللدمات جليلللة ويمكللن للمكتللب الجللام
 .لرياضة القولف

 
تختّص الجلسة العامة بتعليق نشاط إحدل الجمعيات أو بسحب صفة العضوّية عنها ، و يبقى  : 41الفصل

علن الجمعيلة المكتب الجامعي مؤهال  بصورة إحتياطية لتسليط عقوبة التعليلق أو سلحب صلفة العضلوية 
 .مؤّقتا، إلى أن تتم الحقا المصادقة على ذلك القرار من قبل أّول جلسة عامة عادّية 

 :تفقد صفة العضوية بالجامعة  
التي قدمت هيعتها المديرة استقالة جماعية و لم تتجّدد هيعتها في ظرف ثالثة  الجمعية المستقيلة -4        

 .أشهر
                        . ةعيّ ة بصفة تلقاالجمعية المنحلّ  -1

 . بمقتضى حكم قضاعي ةالجمعية المنحلّ  - 3       
بعد التنبيه عليها وفقا للتراتيب الداخلية  السنويّ  االنخراطد معلوم الجمعية التي لم تسدّ  -1

  .للجامعة
الجمعية التي صدر في شينها قرار بالتجميد المؤقت من قبل المكتب الجامعي لخطي جسيم  -5

 . القرار التجميد المؤقت معلّ  أن يكونويجب 
 



 4 

وال يتخذ قرار التجميد المؤقت إال بعد دعوة الجمعية المعنية واالستماع إليها وتمكينها ملن وسلاعل 
  .الدفاع

لها نشاط أو مشاركة في المسابقات الرياضية المنظمة من قبل الجامعة  الجمعية التي اليكون -6
 .لمدة موسمين رياضيين متتاليتين

 
 

 :تتمتع الجمعيات األعضاء بالحقوق التالية: 43الفصل 
المشاركة في أعملال الجلسلة العاملة واإلطلالع عللى جلدول األعملال و االسلتدعاء للجلسلة العاملة فلي  -4

 . اآلجال     و ممارسة حق التصويت
 .تقديم اإلقتراحات المتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال الجلسة العامة   -1
 .لرسميإعالمها بينشطة الجامعة التونسية لرياضة القولف بواسطة هيكلها ا -3
 .المشاركة في المسابقات و األنشطة الرياضية المنظمة من قبل الجامعة -1
 .ممارسة بقية الحقوق المترتبة عن النظام األساسي أو تراتيب الجامعة -5

يمكللن للنظللام الللداخلي للجامعللة أن يضلليف حقوقللا أو التزامللات أخللرل للجمعيللات األعضللاء  : 41الفصللل 
لللك الجمعّيللات بالجامعللة وبالهياكللل الرياضللّية الدولّيللة المشللرفة علللى تنظلليم لمزيللد إحكللام تنظلليم عالقللات ت

 .رياضة القولف
كّل األحكام اإلضافية المتعلّقة بحقوق الجمعيات وبّلتزاماتها، يجب أن ال تتعارض مع هذا النظام 

الملكي العتيق األساسي ، ومع التراتيب النموذجية المعتمدة من قبل الجامعة الدولية للقولف و االتحاد 
 .للقولف والميثاق األولمبي

 

 الثالثالعنــــوان 

 الهياكل الجامعية
 :الهياكل التالية تضم الجامعة :  45الفصل

 .الجلسة العامة -

 .الجامعيالمكتب  -

 .هياكل التصرف -

 .لجان التيديب و فض النزاعات  -
 العامــة ةالجلســ :األّولالبـاب                        

 :أحكام عاّمة: األّولالقسم 
ة إنتخابيللة جلسللات عامللوة وجلسللات عامللة خارقللة للعللادة تعقللد الجامعللة جلسللات عامللة عادّيلل: 46الفصللل                

  .إستثناعية
 .بالتنسيق مع سلطة اإلشراف ،ول أعمالهااجدأماكنها ووهذ  الجلسات العامة  تحدد مواعيد إنعقاد  

ة وأعضلاء المكتلب جمعّيل علن كللّ  ممثلل الجمعيلات المنخرطلة بحسلابالجلسلة العاملة تضلم ّ :  47الفصل
 . المباشر لمهامه الجامعي

 .وليس لهم حّق التصويت يدعى األعضاء الشرفيون ألشيال الجلسة العامة بصفة مالحظين
دة أو التي فقلدت صلفة العضلوية أو التلي للم تكملل الموسلم الرياضلي اللذي سلبق مّ ال يمكن للجمعية المج

 .الجلسة العامة المشاركة في أشيالها إنعقاد
كّل جمعية منخرطة تشارك في أشيال الجلسة العامة بواسطة ممثل واحد عنها يكون وجوبا :  48الفصل 

رعيسللا للجمعيللة أو ناعبللا للللرعيس أو كاتبللا عامللا أو رعيسللا لفللرع رياضللة اإلختصللاص ، ويجللب أن يللدلي 
 .بتفويض قانونّي ممضى وحامل لختم الجمعية
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 الجلسة العامة العادية: ثانيالقسم ال
ه إللى الجمعيلات المنخرطلة قبلل بلدعوة ملن رعليس الجامعلة توّجل العادّيلة م الجلسة العاملةيتلت:  41الفصل

ن اللدعوة وجوبلا جلدول وتتضلمّ  ،من تلاري  انعقادهلا وتنشلر بواسلطة الصلحافةعلى األقل  يوما ثالثين 
 .األعمال

وتوجيههلا ومراقبتهلا، كملا تتلولى  تحديد السياسة العامة للجامعلةالعادّية تتولى الجلسة العامة  : 11الفصل
وتنقسلم إللى جلسلة عاملة إنتخابيلة  المصادقة عللى مشلاريع  النظلام اللداخلي للجامعلة وتراتيبهلا العاملة ،

 . تقوبميةوجلسة عامة 

 
 كّل أربع سنوات، مباشرة إثر إنتهاء دورة األلعابتعقد الجلسة العامة اإلنتخابية وجوبا مّرة :  14الفصل 

 . ديسمبر من سنة تنظيم هذ  الدورة 34في أجل أقصا  يوم األولمبية الصيفّية وذلك 

 

 :تقوم الجلسة العامة اإلنتخابية:  11الفصل
 .بتعيين مشرفين على عملية اإلقتراع وفرز األصوات - 4
 .من قبل المكتب الجامعي والمصادقة عليهباإلطالع على التقرير األدبي المعروض  -1
باإلطالع على التقريلر الملالي المعلروض ملن قبلل المكتلب الجلامعي وعللى تقريلر مراقلب الحسلابات  -3

 .بشينه والمصادقة عليه
 .بمناقشة المساعل المدرجة بجدول األعمال -1
ويكلون وجوبلا ملن بلين الملراقبين المسلجلين بهيعلة  للسلنوات األربلع القادملة،بتعيين مراقب للحسابات  -5
 .للبالد التونسية خبراء المحاسبينال
 .ضبط معلوم اإلنخراط السنويب -6
 .أو تنقيحه مع التقّيد باحترام أحكام النظام األساسّي للجامعةالداخلي للجامعة نظام بمراجعة ال -7

قرار تجميد عضوية جمعية بناء على قرار تجميد مؤّقت، يصدر  المكتب الجامعي يراعي فيله  بّتخاذ -8
 .من هذا النظام األساسيّ  41أحكام الفقرة األخيرة من الفصل 

 . من هذا النظام األساسي 1بالمصادقة على قبول عضوية جمعّية جديدة طبقا ألحكام الفصل  -1
 .عند اإلقتضاء التفويت فيهاب بالترخيص في شراء العقارات أو -41
 .أعضاء المكتب الجامعي بعد إنتهاء الفترة النيابية بانتخاب -44

مّرة كّل سنة عدا السنة التي تعقد فيها الجلسة العامة ة يميّ وتعقد الجامعة وجوبا جلسة عامة تق:  13الفصل
من هذا النظام  11عليها بالفصل  بجميع الصالحيات المنصوص ةيميّ والتق ةوتقوم الجلسة العام.اإلنتخابّية

 . 44و 5و 4األساسّي  ما عدا النقاط عدد
نصللف الجمعيللات أكثللر مللن قانونيللة إال بحضللور العادّيللة ال تكللون أشلليال الجلسللة العامللة :  11الفصللل

 .المنخرطة على األقل
( 45)عشلر خمسلة ال يتعلدل فلي أجلل  تعقد جلسة عامة ثانيلة وفي صورة عدم إكتمال النصاب القانوني 

ة مهملا كلان علدد وتكلون ملداوالتها شلرعيّ من تاري  عقد الجلسة األولى بدعوة ملن رعليس الجامعلة،  يوما
 . األعضاء الحاضرين

برفع األيدي وبيغلبية أصوات األعضاء الحاضرين في الجلسة العامة العادّية تتخذ القرارات :  15الفصل
إنتخاب أعضاء المكتب الجامعّي يتّم وجوبا باإلقتراع  ، إالّ أنّ و في صورة التساوي يرجح صوت الرعيس

 .السريّ 
 

 الجلسة العامة الخارقة للعادة:  ثالثالقسم ال
يمكن أن تعقد جلسة عامة خارقة للعلادة فلي أي وقلت بطللب ملن المكتلب الجلامعي أو بطللب :  16الفصل

ات المنخرطة بيلرض المداوللة فلي المسلاعل الجمعيّ  ( ⅔)ثلثي قبل ه إلى المكتب الجامعي من كتابي موجّ 
 : التالية 

 .إتخاذ تدابير على غاية من األهمية لمصلحة رياضة اإلختصاص -4
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  .للجامعة مراجعة النظام األساسي -1
 .الجامعة حلّ  -3

وتنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من رعيس الجامعة توّجه إلى الجمعّيات المنخرطة قبلل خمسلة 
ر يومللا علللى األقللل مللن تللاري  إنعقادهللا وتنشللر بواسللطة الصللحافة وتتضللمن الللدعوة وجوبللا جللدول عشلل

 .األعمال
 
 

الجمعيللات ( ⅔)بحضللور ثلثللي إالّ تكللون أشلليال الجلسللة العامللة الخارقللة للعللادة قانونيللة ال :  17الفصللل
باللدعوة لجلسلة النصلاب القلانوني يقلوم رعليس الجامعلة  إكتملالوفلي صلورة علدم  ،المنخرطة على األقل

ة مهمللا كللان عللدد األعضللاء وتكللون مللداوالتها شللرعيّ  فللي أجللل ال يتعللّدل خمسللة عشللر يومللا،عامللة ثانيللة 
 . الحاضرين

 . أصوات األعضاء الحاضرين( ⅔)وفي كل الحاالت ال تتخذ القرارات إال بيغلبية  ثلثي 

 

 اإلنتخابّية اإلستثناعية الجلسة العامة :  رابعسم القال

 
يمكن الدعوة لجلسة عامة إنتخابّية إستثناعية في أّي وقت من السلنة وذللك  فلي حاللة حصلول :  18الفصل

من هذا النظام  55شيور في تركيبة المكتب الجامعّي فاق ثلث األعضاء وذلك وفقا لما نّص عليه الفصل 
 . األساسيّ 

هلذا النظلام األساسلّي  ملن 11و 41و 48و 47و 46تنطبق جميع األحكام الواردة بالفصلول  : 11الفصل 
 .على الجلسة العامة اإلنتخابّية اإلستثناعية

ويستكمل المكتب الجامعّي الجديد ما تبّقى من فترة نيابّية للمكتلب المنحلّل إللى حلين إجلراء دورة األلعلاب 
  .   األولمبّية القادمة

 

 المكتب الجامعـي:  الثانيالبــاب 
 المهام والصالحّيات : القسم األّول

 القولف يتولى إدارة شؤون رياضةهو الهيعة التنفيذية التي تسّير الجامعة  و جامعيال مكتبال:  31الفصل
 :بالخصوص   ومن مشموالته بالبالد التونسية وتنميتها ،

الهيعللات الدوليللة  وتسلليير شللؤونها وتنفيللذ برامجهللا وهللو الوحيللد المخللّول للله مخاطبللةإدارة الجامعللة  - 4
 . المختصة والتعامل معها يةوالجامعات األجنب

 .رتيبّية المنظمة للقطاع الرياضي بتونسالنصوص القانونية والتتطبيق  احترامالسهر على  -1
 . السهر على إحترام مبادئ الميثاق األولمبي والتراتيب الرياضّية الدولّية -3
 .قد تشوب هذا النشاطالتصدي لكافة مظاهر العنف في النشاط الرياضي ولكل مظاهر التمييز التي  -1
  .تسيير الجامعة و هياكلها المختصة ومتابعتها وضبطها وتوثيقهاملفات كّل دراسة  -5
العمومية والهياكلل الرياضلية  بالتعاون مع السلط الندواتوالملتقيات والمؤتمرات و المعسكراتتنظيم  -6

والجمعيلات ذات العالقلة،  الوطنية والدولية والمعاهد الوطنية واألجنبيلة المختصلة فلي تكلوين اإلطلارات 
اهم فنّيلا وإدارّيلا وتحسلين مسلتوالمسلّيرين والحّكلام والملدّربين والرسلمّيين، وتليهيلهم  وذلك بهدف تكلوين

 . وعلمّيا
 .لجامعة وإحكام التصّرف فيهاتنمية الموارد المالّية ل -7
 .وتكوين الرياضيين الشبان ومتابعة تنفيذها االختصاصضبط برامج لتنمية  -8
 .للمباريات والمنافساتإعداد رزنامة عامة  -1

معاينة المنشآت الرياضية التابعة إلختصاص الجامعلة والمتابعلة الداعملة  لهلذ  العمليلة بالتنسليق ملع  -41
 . ويمكن إسناد هذ  المهمة إلى الرابطات. لية السلط الجهوية والمح

 .في مختلف األصناف إعداد المنتخبات الوطنية وإدارة شؤونها -44
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 .تعيين المدربين الوطنيين والجهويين -41
 .الفني واإلداري والمالي هافوتصرّ الرابطات مراقبة نشاط  -43
إعالم ل الوقاية من تعاطي المنشطات وضبط برنامج لإلرشاد  التربوي والتوعية الصحية  في مجا -41

بكافة األحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي منظوري الجامعة من الرياضيين والمؤطرين 
 .المنشطات بالتعاون مع اللجة الوطنية األولمبية التونسّية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات

 
 

 .ألحكام هذا النظام األساسّي ولمقتضيات النظام الداخلّي للجامعةممارسة السلطة التيديبية طبقا  -45
لجلان إللى و جهويلة و إللى رابطلات وطنيلةالمشار إليهلا أعلال  ض المكتب الجامعي جانبا من مهامه يفوّ و

، كلي يتفلّرل لمتابعلة إسلتراتيجّية النهلوض بالرياضلة فلي يتولى إحداثها وتحديد علددها ومهامهلا ،جامعية
كوين الشّبان وتيهيل الفنّيين والتفكير والتخطيط والتكلوين والنظلر فلي كلل ملا ملن شلينه أن إختصاصه وت

يحّسن سير النشاط الرياضي في مجال إختصاصه ويطّور منلاهج التكلوين واإلحاطلة بالملدربين والحكلام 
اسي عدد والمسييرين والنهوض بالمنتخبات الوطنية في مختلف األصناف وذلك طبقا ألحكام القانون األس

 41و 48المتعلق بالهياكلل الرياضلية وخاصلة فلي فصلوله  4115فيفري  6المؤرخ في  4115لسنة  44
 .11و
 .ومهامها وطرق عملها للجامعة تركيبة الرابطات واللجان الجامعيةنظام الداخلّي حدد اليو

بّعلللداد عقلللود البلللرامج الخاصلللة بتحضللليرات المنتخبلللات وتنميلللة يقلللوم المكتلللب الجلللامعي :  34 الفصلللل
 .أربع سنوات وعرضه على سلطة اإلشراف للمصادقة  امتدادعلى  االختصاص

اللذي  االختصلاصبّبرام عقود برامج ملع الجمعيلات الرياضلية المسلتهدفة فلي المكتب الجامعّي قوم يكما 
 .المرتقبةل واألهداف العقود برنامج العمضبط تلك وتعليه الجامعة، تشرف 
وما على األقل بلدعوة ملن ي(  45)خمسة عشر ة كلّ يجتمع المكتب الجامعي بصفة دورية مرّ :  31الفصل
، توّجه بيّية وسيلة تترك أثرا كتابّيا قبل موعد الجلسة بثالثة أّيام على األقّل، وفي حالة التيّكد الكلّي رعيسه

 .يجوز الدعوة لإلجتماع حينا
 . وال تكون مداوالت المكتب الجامعّي قانونّية إالّ إذا حضرتها أغلبّية األعضاء

وعنللد تسللاوي  بيغلبيللة أصللوات األعضللاء الحاضللرين، قراراتلله بعللد المداولللةالمكتللب الجللامعّي خللذ تّ وي
 . حااألصوات يكون صوت الرعيس مرجّ 

مسلاعل الطارعلة كلملا دعلت الحاجلة و يمكن أن يجتمع المكتب الجامعي كذلك بدعوة من رعيسله لدراسلة ال
 .لذلك

محاضر الجلسات يكون مرقما ومؤرخلا و ممضلى ملن جميلع قرارات المكتب الجامعي بدفتر  وتدرج كلّ 
األعضاء الحاضرين، وينّص على أسماء األعضاء الحاضرين وأسلماء األعضلاء اليلاعبين بعلذر وأسلماء 

 .المتيّيبين دون عذر
 .ت لسلطة اإلشراف وتوّجه نظاعر من محاضر الجلسا

 .يشارك الكاتب العام في أعمال المكتب الجامعي دون التمّتع بحق التصويت :  33الفصل 
ويشارك المدير الفني للجامعة في أعمال المكتب الجامعي وله كافة الحقوق والصالحيات المحلّددة بلاألمر 

 .فنية رياضيةالمتعلق بّحداث إدارات  4177جوان  11المؤرخ في  4177لسنة  551عدد 

 

 
الجامعّية مجانّية وال يجوز لهم وأعضاء الرابطات واللجان خدمات أعضاء المكتب الجامعّي  :31الفصل 

الحصول على مرّتبات أو مكافلآت ملن أّي نلوع، عللى أّنله يمكلن تعويضلهم علن نفقلات سلفرهم وإقلامتهم 
بمهّمات تلدخل فلي نطلاق أنشلطة الجامعلة والمهلام  وبعض المصاريف األخرل اإلضطرارّية أثناء قيامهم

 .وفق التراتيب اإلدارية الجاري بها العمل و تحدد بالنظام الداخلي    الموكولة إليهم
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 تركيبة المكتب الجامعي:  1لقسم ا
 

أعضاء من بينهم امرأة على األقل يقع انتخابهم من  (17) سبعةيتركب المكتب الجامعي من : 35 الفصل 
 .قبل الجلسة العامة 

 
يقللع إنتخللاب أعضللاء المكتللب الجللامعي لمللدة أربللع  سللنوات بللّقتراع سللري فللي دورة واحللدة  :36الفصللل 

 .وبّعتماد نظام القاعمات الميلقة
 . اإلنتخاباتوتعتبر القاعمة التي تتحصل على أكبر عدد من األصوات هي القاعمة الفاعزة ب

وفي صورة حصول التساوي في عدد األصوات المصرح بها بين قاعمتين أو أكثر تعاد اإلنتخابات بصفة 
 .فورية بين القاعمات المتساوية في المرتبة األولى دون سواها

وفي صورة تواصل التساوي فلي علدد األصلوات المصلرح بهلا تعلاد اإلنتخابلات بصلفة فوريلة إللى حلين 
 .فصل بين القاعمتينالتمكن من ال

  .ويضبط النظام الداخلي للجامعة طريقة توزيع أصوات الناخبين وإحتسابها
 

 : ةلتاليمهام اوفق اليتّم توزيع الخطط داخل المكتب الجامعّي  : 37الفصل 
 . ويكون رعيس القاعمة الفاعزة في اإلنتخابات الجامعة رعيس -
 ناعب رعيس -
 أمين مال -
 القولفرياضة مكلفون ب أعضاء  أربعة -

ويتم توزيع المسؤولّيات باإلتفاق بين  أعضاء المكتب الجامعي ، وعند التعّذر تجرل إنتخابات داخلّية بين 
جميع أعضاء المكتب الجامعّي يشرف عليها رعيس الجامعة، لتوزيع المهام الّتلي ينشلي حولهلا تنلافس بلين 

للمترّشح المتحّصل على أكبر عدد ملن األصلوات، وعنلد  عضوين أو أكثر، وتسند الخّطة المقترع بشينها
 .التساوي يرّجح صوت الرعيس

ملن هلذا النظلام األساسلي ، يضلبط النظلام اللداخلي للجامعلة حلاالت إعلادة  55مع مراعلاة أحكلام الفصلل 
حة توزيع المسؤولّيات  واإلجراءات المتبعة لذلك خالل نفس الفترة النيابية  إذا إقتضت الضرورة أومصل

 .الجامعة ذلك

 
ة رياضللّية أو ال يمكللن الجملع بللين عضلوّية المكتللب الجلامعّي وبللين مسلؤولّية تسلليير بجمعّيل:  38الفصلل 

 .رابطة تتبع الجامعة
وبمجّرد التصريح بنتاعج اإلنتخابات لعضوّية المكتب الجامعّي ، فّّن كّل عضو جامعّي تكون له مسؤولّية 

 .الجامعة، يلتزم بتقديم استقالته فورا من تلك الجمعّية أو الرابطةبجمعّية رياضّية أو رابطة تتبع 
 

 شروط الترشح لعضوية المكتب الجامعي:  3القسم 
 :لكّل مترّشح  لعضوية المكتب الجامعي ضمن قاعمة واحدة أن تتوّفر فيه الشروط التالية  : 31الفصل

 
 .أن يكون تونسّي الجنسية .4

 
عاملا ( 48) ثمانية عشلرةعاما على األقل و (  17)  و عشرون سبعةأن يبلغ سن رعيس القاعمة  .1

 .على   األقل بالنسبة لبقية األعضاء في تاري  إيداع القاعمة المترشح ضمنها

 عللى أقلل تقلدير، و يشلترط متحصلل عللى شلهادة الباكالوريلايجب على رعيس القاعمة أن يكلون  .3
 .على شهادة الباكالوريا على األقلمتحصلين أن يكونوا  أكثر من نصف األعضاء على

 .أن يكون نقي السوابق العدلية ومتمتعا بحقوقه  المدنية والسياسية  .1
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أن ال يكللون قللد تعللرض لعقوبللة تتعلّللق بللاإلخالل بللاألخالق الرياضللية أو باإليقللاف عللن النشللاط  .5
طبقلا  يمن الهيعة الوطنية للــتحكيم الرياض الرياضي أو عن عضوية مكتب جامعي بقرار معلّل

 .للقوانين المنظمة للنشاط الرياضي بتونس

أعضلاء  األقلل أربعلةيشلترط فلي رعليس القاعملة و عللى : بالنسبة لألقدمية في التسليير الرياضلي .6
مللن هللذا النظللام  11آخللرين أن تكللون لهللم أقدمّيللة فللي التسلليير الرياضللّي حسللب أحكللام الفصللل 

 .األساسي
لعضوية المكتب الجامعي ضمن قاعملة واحلدة إحلدل شلروط  يجب أن تتوفر في كّل مترشح  :11الفصل 

 :األقدمّية في التسيير الرياضي التالية 
 لمللّدة منخرطللة بالجامعللة التونسللية للقولللف االضللطالع بخّطللة رعلليس أو ناعللب رعلليس جمعيللة رياضللية -4

 .نيابية واحدة على األقل
 . لمّدة  نيابية واحدة على األقل للــقولفبالجامعة التونسية  االضطالع بخطة عضو مكتب جامعي -1
لملّدة  منخرطة بالجامعلة التونسلية للفوللف جمعية رياضيةبضمن الهيعة المديرة  االضطالع بمسؤولية -3

 .ال تقّل عن أربع سنوات كاملة
 

وتختصر مّدة أقدمية التسيير فلي المجلال الرياضلي إللى سلنتين فقلط بالنسلبة إللى الملرأة أو إللى رياضلّيي 
ملن هللذا النظللام األساسللي  والللذين  14النخبلة الوطنيللة الللذين ال تنطبللق علليهم المقللاييس المحللددة بالفصللل 

تتللوفر فلليهم المعللايير المحللددة مللن قبللل اللجنللة الوطنيللة لرياضللة النخبللة المحدثللة بقللرار وزيللر الشللباب 
 .1111ديسمبر  11والرياضة والتربية البدنية بتاري  

 
أعلال  ،   31الواردين بالفصل  6و  3ون والالعون والحكام من الشرطين عدد يعفى  المدرب : 14الفصل 

 :ولهم أن يقدموا ترشحاتهم حسب المقاييس التالية 
 : بالنسبة للمدربين

 .على األقل بالنسبة لرياضة القولف أربعة مواسم رياضيةن يكون قد درب منتخبا وطنيا لمدة أ -
 : بالنسبة لالعبين

 .على األقل سنوات أربعةوطني  لمدة المنتحب الإلى ح قد إنتمى أن يكون المترش -
 

 :بالنسبة للحكام
 .على األقل مواسم ستةحكما لمدة أن يكون المترشح  -
 

 . ال يجوز اإلضطالع بخطة رعيس جامعة إال لفترتين نيابيتين متتاليتين بنفس الجامعة: 11الفصل 
الجامعة للفترة النيابية التي تلي مباشرة الفترة النيابية التي ال يحلق  و يجوز له إعادة  تقديم ترشحه لرآسة

 .   له الترشح  خاللها
 

 شروط تقديم القاعمات المترشحة  لإلنتخابات : 1 القسم 

يكون من بينهم وجوبا  أشخاص سبعة منيتعّين على كّل قاعمة مترّشحة أن تكون مؤلّفة   :13 الفصل

 .مع ضرورة بيان رعيس القاعمة، وتسّمى كّل قاعمة بّسم رعيسها امرأة على األقّل،
يمكن لكل قاعمة مترشحة أن تضم مترشحا واحدا على أقصى تقدير من كل صنف من األشخاص 

 .أعال  14المنصوص عليهم بالفصل 
 .وال يجوز للشخص الواحد أن يترّشح في أكثر من قاعمة واحدة

محالّ لمخابرتها، تنّص عليه عند تقديم ملفّات الترّشح،  تختار كّل قاعمة عنوانا واحدا ليكون :11الفصل 
وتكون كّل قاعمة مرفقة بملفات شخصّية عن كّل عضو مترّشح ضمنها، ويتضّمن كّل ملّف الوثاعق 

 :التالية
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 .مطلب في الترشح باسم رعيس الجامعة يكون ممضى من المترّشح شخصّيا -4
 .طاقة التعريف الوطنّيةنسخة من ب -1

 .نس  أصلية أو مشهود بمطابقتها لألصل من الوثاعق المثبتة ألقدمّية التسيير في المجال الرياضي -3

  .نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من الشهادة العلمية المطلوبة -1

 
حدد بّعالنات ويقع إيداع القاعمة المرفقة بملّفات جميع أعضاعها وجوبا بكتابة الجامعة خالل التوقيت الم

الترشح عبر الصحف وبقية الوساعط ، مقابل كشف في الوثاعق ممضى ومختوم من الجامعة وينّص على 
 .عدد التضمين وتاري  اإليداع بمكتب الضبط بالجامعة

ييلق باب الترشحات وإيداع القاعمات بكتابة الجامعة عشرة أّيام قبل موعد الجلسة العامة : 15الفصل 
 .إنعقاد تلك الجلسة دون إحتساب يوم

ويجب أن يتضّمن اإلعالم بتاري  الجلسة العامة اإلنتخابّية والدعوة لحضورها المعلن عنه بوساعل 
 .اإلعالم، تاري  غلق باب الترّشحات

 
يمكن لكل عضو بالقاعمة التي تّم إيداع ملّفها بكتابة الجامعة أن يضيف أّية وثيقة يراها : 16الفصل 

ذلك قبل غلق باب الترّشحات، ومقابل كشف جديد للوثاعق ممضى ومختوم من ضرورّية بالملّف و
 .الجامعة

كما يجوز خالل فترة تقديم الترشحات تييير ملف أّي شخص عضو بالقاعمة بعضو آخر في صورة 
 .إستقالة العضو األّول أو تراجعه عن الترّشح أو تعّذر ترّشحه ألسباب قانونّية أو شخصّية

وفيما عدا حالة الوفاة أوالعجز البدنّي الكلّي الثابت بموجب شهادة طبّية، فّّن تييير عضو مترّشح 
بمترّشح جديد ضمن القاعمة  وداخل آجال تقديم الترشحات ، ينبيي أن يكون مرفقا بكتب صريح معّرف 

ترّشح أو استقالته من عليه باإلمضاء لدل السلط المختّصة يشير فيه المترّشح األّول إلى عدوله عن ال
 .القاعمة التي ترّشح ضمنها

من قاعمة بعد إيداع ملّفها بكتابة الجامعة، أن يعيد الترّشح ضمن  انسحبيجوز لكل من ال :  17الفصل 
 .   قاعمة أخرل منافسة ولو كانت آجال تقديم الترّشحات مازالت مفتوحة

ال يجوز إدخال أّية تيييرات على تركيبة القاعمة أو إضافة أّية وثاعق أو إثباتات بعد غلق باب الترّشحات 
 .بّنقضاء أجل إيداع القاعمات بكتابة الجامعة

 .ويعتبر الغيا كل سحب للترشح تم تقديمه بعد غلق باب الترشحات
الشروط القانونّية للترّشح يقع التصريح  كّل قاعمة يثبت أّن أحد أعضاعها ال تتوّفر فيه:  18الفصل 
 .برفضها

 
بمجّرد انقضاء أجل تقديم الترّشحات وإيداع القاعمات بكتابة الجامعة، ينظر المكتب الجامعّي :  11الفصل 

فورا في ملفّات المترّشحين حسب كّل قاعمة، ويصدر قرارا معلاّل، في قبول كّل قاعمة لخوض االنتخابات 
وفّر الشروط القانونّية في واحد أو أكثر من أعضاعها، وذلك في أجل ال يتعّدل ثالثة أّيام أو رفضها لعدم ت

 .من تاري  إنقضاء أجل تقديم الترّشحات
يتولّى المكتب الجامعي إبالل جميع تلك القرارات المعلّلة والممضاة من رعيس الجامعة، إلى جميع 

واحد منها ، بموجب مكتوب واحد لكّل قاعمة، وذلك في  القاعمات المترّشحة حسب العناوين المختارة لكلّ 
 .أجل ال يتعّدل ثماني وأربعين ساعة من تاري  صدور القرارات

يجوز لرعيس  القاعمة المصّرح برفضها الطعن في قرار المكتب الجامعّي لدل هيعة التحكيم : 51الفصل 
قا لإلجراءات اإلستعجالية  المعتمدة لدل هذ  الوطنّي الرياضّي باللجنة الوطنّية األولمبّية التونسية وف

 .الهيعة
كما يجوز لرؤساء القاعمات المنافسة األخرل الطعن في قرار المكتب الجامعي القاضي بقبول قاعمة 

 .حسب نفس اإلجراءات التحكيمّية المشار إليها أعال 
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 رعيس الجامعة:  5القسم 

السللللط العموميلللة كلللّل وللللدل لجامعلللة للللدل الييلللر هلللو الممثلللل القلللانوني لرعللليس الجامعلللة  : 54الفصلللل
ة وو ّّ  .وهو الناطق الرسمّي للجامعةالهياكل الرياضية الوطنية والدولية القضاعّي

 : باإلضافة إلى ذلك فّّن من مهام رعيس الجامعة
 .المكتب الجامعيواجتماعات رعاسة الجلسة العامة  -4
 .ب الجامعيالسهر على تطبيق مقررات الجلسة العامة والمكت -1
 .اإلذن بالصرف -3
 
 .الوثاعق التي تلزم الجامعة مالياّل لتوقيع مع أمين مال الجامعة أو ناعبه على كا -1
 .تعيين من يتولى التنسيق مع وساعل اإلعالم  -5

فيملا علدا إمضلاء المراسلالت الموجّهلة إللى سللطة اإلشلراف أو إللى  ،يمكلن للرعيس الجامعلة :51الفصل 
الهياكللل الرياضللّية الدولّيللة واإلقليمّيللة وكللذلك األذون بالصللرف والتعّهللدات المالّيللة للجامعللة، أن يفللّوض، 

األخلرل ألحلد أعضلاء المكتلب الجلامعي أو ألحلد األعلوان  اتهملن صلالحيّ  اجانبلبمقتضى توكيل كتلابي، 
 .جامعة وذلك تحت مسؤولّيته القانونّيةالعاملين بال
أو تعّذر عليه القيلام بمهامله ألسلباب ظرفّيلة يتلولى ناعلب اللرعيس تعويضله فلي  رعيس الجامعةوإذا تييب 

 .ذلك
 

 بالمكتب الجامعـيوحالة الشيور فقـدان العضويـة :  6القسم 
 :يفقد صفة العضوية بالمكتب الجامعي  : 53الفصل

 .إلى المكتب الجامعّي بمكتوب ثابت التاري  ومسجل بمكتب ضبط الجامعة ستقالتهام عضو قدّ  كلّ  -4
 .من القانـون األساسـي المتعلـق بالهياكـل الرياضية 14لنشاطه طبقا للفصل  عضو وضع حدّ  كلّ  -1
خالفللا ألحكللام  نفس الجامعللةحللافظ علللى مسللؤولّيته فللي رابطللة أو جمعّيللة رياضللّية تابعللة لللكللل عضللو  -3

 .من هذا النظام األساسي 38 الفصل
ات متتاليلة أو ملـرّ أربلع المكتلب الجامعلـي  اجتماعلاتعن حضور  دون عذر شرعيّ  تيّيب عضو كلّ  -1

 .واحدمتباعدة خالل موسم رياضي  ثماني مّرات
أعال ،  قرارا بيغلبّية أعضاعه في إنهاء عضوّية المعنلّي  1و 3عدد  لتين ذ المكتب الجامعي في الحاخويتّ 
 . ألمر، وال يصبح القرار نافذا إالّ بعد المصادقة عليه من سلطة اإلشرافبا
 

 :يحصل الشيور في المكتب الجامعي بّحدل الصور التالية : 51ل الفص
 .الوفاة أو العجز البدنّي  -4
 .تييير اإلقامة خارج البالد التونسّية -1
 .بمهّمة سياسّية أو إدارّية تتعارض مع عضوّيته بالمكتب الجامعي اإلضطالع -3
 .فقدان الحقوق المدنّية او السياسّية -1
 .أعال  53صدور قرار جامعّي في إنهاء العضوّية بالمكتب الجامعي طبقا للفصل  -5

ثللث يواصل المكتب الجامعي نشاطه بصلفة طبيعّيلة طالملا للم يشلمل الشليور أكثلر ملن :  55الفصل 
 .أعضاعه

ويتولّى المكتب الجامعي توزيع الخطط الشاغرة على األعضاء المباشرين بالتوافق بينهم أو باالقتراع 
 .السرّي عند االقتضاء

وإذا شمل الشيور رعيس الجامعة، يسند المكتب الجامعّي رعاسة الجامعة لناعب الرعيس، وعند التعلّذر 
 .المباشرين النتخاب رعيس للجامعةتجرل انتخابات داخلية بين جميع األعضاء 

ويسند المكتب الجلامعي ألحلد األعضلاء المتبقلين خطلة ناعلب لللرعيس وعنلد التعلذر تجلرل انتخابلات 
 .  داخلية بين جميع األعضاء المباشرين النتخاب  ناعب لرعيس الجامعة
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طبللق أحكللام  وإذا تجللاوز الشلليور ثلللث أعضللاء المكتللب الجللامعّي تقللع الللدعوة لجلسللة عامللة انتخابيللة
 .من هذا النظام األساسيّ  18الفصل 

 هياكل التصرف: الباب الرابع 
 اإلدارة الفنية: القسم األول                                           

ّعللداد باألعمللال الراميللة للنهللوض باالختصللاص وّل تتللولى اإلدارة الفنيللة الوطنيللة القيللام بكلل:  56 الفصللل
 .السهر على حسن تنفيذهابضبط ميزانياتها وببرامج نشاط المنتخبات الوطنية والجهوية و

يمارس مهامله وصلالحياته طبقلا للقلوانين  والتراتيلب الجلاري بهلا مدير فني وطني  اإلدارة الفنّيّة  يرأس
 .العمل

هّل كللل موسللم رياضللي المللدير الفنللي الللوطني مطالللب بللين يقللّدم لسلللطة اإلشللراف عنللد مسللت : 57الفصللل 
برنامجا عاما، كما انه مطالب بتقديم تقرير نشاط كّل ثالثة أشهر يشفعه بتقرير سلنوّي شلامل عنلد انتهلاء 

 .كل موسم رياضي
يمكلن أن تسلاعد الملدير الفنلي اللوطني فلي مهامله هياكلل استشلارية فنيلة وطنيلة، وتقلّدم لله :  58الفصل 

طتها، كما أنها مطالبلة بتقلديم تقريلر فنلي حلول أنشلطتها السلنوية برنامجا سنوّيا وبرامج شهرّية حول أنش
 .عند نهاية كل موسم رياضي إلى المدير الفني إلحالته على المكتب الجامعي وعلى سلطة اإلشراف

تتللولى اإلدارة الفنيللة مراقبللة نشللاط سللاعر المللدارس واألكاديميللات الخاصللة بالشللبان وعللدم :  51الفصللل 
.  في نطاق كراس شروط يحترم القواعد التربوية والصحية والفّنية المعترف بهاالترخيص في نشاطها إال

كما يحترم إجراءات االنتداب واإلحاطة والتكوين والتيمين ويحفلظ حقلوق األطفلال و الشلبان عللى جميلع 
 . المستويات

 :الكتابة  العامة :    1القسم 
الكتابة العامة هي الهيكل اإلداري للجامعة ويسيرها كاتب عام قلار يلتم تعيينله بالتنسليق ملع   :61الفصل 

 .سلطة اإلشراف
 :يتولّى الكاتب العام بالخصوص المهام التالية: 64الفصل 

 .  اإلشراف على األعوان العاملين بالجامعة والرابطات والتصّرف في ملّفاتهم المهنّية -4
مكتللب الجللامعي وبللين سلللطة اإلشللراف ومتابعللة تطبيللق كللّل النصللوص والمناشللير التنسلليق بللين ال -1

 .والمذّكرات الصادرة عن وزارة اإلشراف
اإلشراف على مكتب ضبط الجامعة وتوجيه المراسالت والملفات ومحاضر الجلسات فلي اآلجلال  -3

 .وحسب التراتيب المحددة من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة
 .مكن للكاتب العام أن يكون عضوا بلجنة جامعية أو برابطةال ي:  61الفصل 

 .يساعد الكاتب العام في مهامه إطارات و خاليا تسيير يضبطها النظام الداخلّي للجامعة
 .تحدث بالكتابة العامة وبصفة وجوبية خلية قارة للتوثيق واألرشيف  والتصرف فيهما

 
 اللجان الجامعية: 3القسم 

تحللدث لجللان جامعّيللة داخللل الجامعللة تتللولى مسللاعدة المكتللب الجللامعّي فللي تسلليير أعمللال :  63الفصللل 
 .الجامعة ويرأسها أعضاء من المكتب الجامعيّ 

 .يضبط النظام الداخلّي للجامعة عدد هذ  اللجان وتركيبتها ومهامها
 الرابطات:  1قسم ال

فلوض لهلا جانبلا ي الجهلويو اللوطنيستول على الم ة أو أكثررابطمكتب الجامعّي إحداث لل:  61 الفصل
 .من هذا النظام األساسي 31كما جاء بالفصل  من صالحياته

تسلهر الرابطلة عللى تحقيلق األهلداف المقلررة ملن قبلل المكتلب الجلامعي والمتعلقلة خاصللة  : 65 الفصلل
اريللات واإلشللراف علللى المب وجللدت إنبتنفيللذ بللرامج تنميللة االختصللاص والعنايللة بالمنتخبللات الجهويللة 

 . والمسابقات الرياضّية على المستويين الوطنّي أوالجهويّ 
وتمارس الرابطة اختصاصها تجا  الجمعّيلات بلالرجوع إللى مرجلع نظرهلا الترابلي أو الفنلي المحلّدد فلي 

 .قرار إحداثها
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تتللولى الرابطللات الوطنيللة والجهويللة قبللل مفتللتح كللل موسللم رياضللي وبالتعللاون مللع السلللط  : 66الفصللل 
الجهويللة والمحليللة معاينللة المنشللآت الرياضللية التابعللة الختصاصللاتها ومتابعللة هللذ  العمليللة طيلللة الموسللم 

 .الرياضي
 

  .الـتأديب وفّض النزاعات: الباب الخامس 
 :أحكام عامة: القسم األّول

لللى تمللارس الجامعللة صللالحّياتها فللي مللاّدة التيديللب وفللّض النزاعللات وفقللا لمبللدأ التقاضللي ع  :67الفصللل 
 .درجتين مع ضمان حّق الدفاع، بعد االستماع إلى األطراف المعنية باألمر تكريسا لمبدأ المواجهة

يقع الطعن في القرارات الصادرة ابتداعيا عن اللجان الجامعّية المختّصة أو الرابطلات، أملام :  68الفصل 
 .المكتب الجامعّي الّذي ينتصب إلصدار قرار نهاعّي في النزاع

ار المكتب الجامعّي قابال للطعن أمام هيعة التحكيم اللوطني الرياضلي باللجنلة الوطنيلة األولمبّيلة ويبقى قر
 . التونسّية طبقا لإلجراءات المعمول بها لدل تلك الهيعة

ينظر المكتب الجامعّي نهاعّيا في جميع الطعون المرفوعة ضلّد القلرارات االبتداعيلة الصلادرة : 61الفصل 

 .لجامعّية أو عن الرابطات حسب االختصاص الحكمّي لكّل واحد منهاعن إحدل اللجان ا
وتعتبر القرارات الّتي تّتخذها اللجان الجامعّية المختّصة أو الرابطلات المتعلّقلة بتنظليم المسلابقات وتيهيلل 

 .   الرياضّيين وتسليم اإلجازات، قرارات ابتداعية الدرجة قابلة للطعن أمام المكتب الجامعيّ 
شارك في مداوالت المكتب الجامعّي المنتصب للنظر نهاعّيا في الطعون، أّي عضو جامعّي سلبق لله وال ي

 .النظر ابتداعيا في نفس الملفّ 
وال يصدر المكتلب الجلامعّي قلرار  إالّ بعلد اسلتدعاء الطلاعن واسلتدعاء المطعلون ضلّد  عنلد االقتضلاء، 

 .وسماع دفوعه
نونّيلة إالّ بحضلور أغلبّيلة أعضلاعه، ويّتخلذ قلرار  النهلاعّي بيغلبّيلة وال تكون مداوالت المكتب الجامعّي قا

 .األصوات وفي صورة التساوي يكون صوت الرعيس مرّجحا
 

ال يوقلف  تخلّف أحد أطراف النزاع عن الحضور أمام المجلس المنتصب ابتداعيا أو إسلتعنافّيا: 71الفصل 
 .النظر في الملّف طالما تّم توجيه استدعاء قانونّي له

 . ويضبط النظام الداخلّي آجال االستدعاء وإصدار القرارات التيديبّية أو البّت في النزاعات واإلعالم بها
 
يضبط النظام الداخلّي للجامعلة مرجلع النظلر الحكملّي وتركيبلة اللجلان الجامعّيلة والرابطلات : 74لفصل ا

واء في ماّدة التيديب أو في مادة فّض النزاعات، كما يضبط النظام الداخلّي اإلجراءات المّتبعة ملن قبلل س
اللجنة الجامعّية أو الرابطة المختّصة بالنظر إبتداعّيا في ماّدة التيديب أو النزاعات وكذلك إجراءات الطعن 

 .النظر نهاعّيا في المسيلةفي القرارات اإلبتداعّية وإجراءات تعّهد المكتب الجامعّي ب
 

 :اإلختصاص في الماّدة التيديبّية: القسم الثاني
تمارس الجامعة سلطتها التيديبّية عللى منظوريهلا ملن جمعّيلات رياضلّية والعبلين ومسلّيرين  :71الفصل 

بللات ومللدّربين وحّكللام ورسللمّيين، بواسللطة لجنللة جامعّيللة للتيديللب تتعّهللد بللالنظر إبتللداعّيا فللي تسللليط العقو
 .المستوجبة في الماّدة التيديبّية

 .ويصدر القرار التيديبّي في غضون األسبوع الموالي للواقعة على أقصى تقدير
 

 .يمكن للمكتب الجامعّي أن يفّوض جانبا من اإلختصاص التيديبّي اإلبتداعّي إلى الرابطة: 73الفصل 
 .للعقاب، وسلّم العقوباتيضبط النظام الداخلّي للجامعة قاعمة المخالفات المستوجبة 
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 :اإلختصاص في ماّدة فّض النزاعات: القسم الثالث  
فلي  تحدث بالجامعة لجنة مركزية للنزاعات يرأسها عضو جامعي وتخلتّص بلالّنظر إبتلداعّيا : 71الفصل 

النزاعات الرياضّية التي تنشي بين الجمعّيات سواء في عالقتها بعضها ببعض أو في عالقتها بالمدّربين أو 
 .بالالعبين أو في عالقة هؤالء بالجامعة

ويمكن للجامعة الرياضية أن تعهلد إللى الرابطلة الوطنّيلة أو الجهوّيلة بصلالحّية الّنظلر إبتلداعّيا فلي بعلض 
تّم ضلبطه ملن صلالحّيات مسلندة للرابطلة فلي قلرار إحلداثها، أو فلي حاللة التنصليص النزاعات وفقا لما ي

 .عليه بالنظام الداخلّي للجامعة
ويتم الطعن في قرارات اللجنة لدل المكتب الجامعي اللذي ينتصلب كهيلية إسلتعناف دون حضلور العضلو         

 .أو األعضاء الذين شاركوا في أعمال اللجنة المركزية للنزاعات
 

 :التعّهد التلقاعّي للمكتب الجامعيّ : القسم الرابع  
إستثناء من مبدإ التقاضي على درجتين، فّّن المكتب الجامعّي، في إطار مشموالته المرتبطة :  75الفصل 

باحترام مقتضيات النظام األساسي والميثاق األولمبي ، يمكن له التعهد  بالنظر من تلقاء نفسله فلي الملاّدة 
 :، وذلك في إحدل الصور التاليةالتيديبّية

 . حصول خرق خطير للقوانين المنّظمة لقطاع الرياضة أو للميثاق األولمبّي والروح الرياضّية -4

تيافل اللجنة الجامعّية المختّصة أو الرابطة عن إّتخلاذ القلرارات التيديبّيلة الالزملة خلالل األجلل  -1
 .من هذا النظام األساسيّ  71المخّول لها حسب الفصل 

وجللود خللرق واضللح فللي القللرار التلليديبّي اإلبتللداعّي لسلللّم العقوبللات التيديبّيللة المنصللوص عليهللا  -3
 .بالنظام الداخليّ 

وينتصب المكتب الجامعّي بيغلبّية ثلثي أعضاعه للتعّهد تلقاعّيا بالملّف التيديبّي ويصدر قرارا نهاعّيلا بشلينه 
 .األصوات يكون صوت الرعيس مرّجحابيغلبّية األعضاء الحاضرين، وعند التساوي في عدد 

 

يتعلّين عللى  ملن هلذا النظلام األساسلي، 75المذكورتين بالفصلل  1وعدد  4في الحالتين عدد  :76الفصل 
المكتب الجامعّي الّذي يعتزم التعّهد من تلقاء نفسه فلي الّملادة التيديبّيلة إعلالم اللجنلة الجامعّيلة أو الرابطلة 
المختّصة كي تتخلّى عن مواصلة الّنظر في نفلس الموضلوع لفاعلدة المكتلب الجلامعّي، وأّي قلرار يصلدر 

 .له عن تلك اللجنة الجامعّية أو الرابطة ال أثر قانونيّ 
أعال ، فّّن تعّهد المكتب الجامعّي من تلقاء نفسه لمراجعلة القلرار  75المذكورة بالفصل  3في الحالة عدد 

 .   التيديبّي اإلبتداعّي المخالف للقانون، يليي كّل أثر قانونّي لذلك القرار ويبطله
  

لقلاعي قابللة للطعلن مباشلرة تكون القرارات الصادرة عن المكتب الجامعي في حالة التعهلد الت: 77الفصل 
 . أمام الهيعة الوطنية للتحكيم الرياضي

 

 لجان التيديب  في مجال  مكافحة المنّشطات: القسم الخامس 
 

تملارس الجامعلة سللطتها التيديبّيلة  عللى منظوريهلا  فلي مجلال مكافحلة تعلاطي المنشلطات :  78الفصل 
إبتداعّيا وإستعنافيا في تسليط العقوبات المستوجبة في هلذا بواسطة     لجنتين   جامعيتين تتعّهدان  بالنظر 

 .المجال 
 .تعد الجامعة  تراتيب  خاصة بمكافحة تعاطي المنشطات وتدرجها وجوبا بنظامها الداخلي  :71الفصل 

جملة اإلجراءات التيديبية و تركيبة لجنتي التيديب وسلّم العقوبات وبقية إجراءات   وتتضمن هذ  التراتيب
 . اإلعالم و التنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات

و يتم اعتماد أحكام التشريع الوطني والتراتيب الدولية  المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في سلن هلذ   
 . التراتيب 
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 : الرابعان العنو

 الموارد المالية ومسك الحسابات وإشراف الدولة 
 الموارد المالية: الباب األول 

 :منتتيتى موارد الجامعة بالخصوص : 81 الفصل 
 .عاعدات الممتلكات -4
 .معاليم إنخراط الجمعيات واإلشتراكات السنوية -1
 .المنابات المتيتية من تنظيم المباريات بصفة مباشرة أو غير مباشرة -3
 .المنح والجواعز المالّية المتحّصل عليها إثر المشاركة في تظاهرات أو مسابقات رياضّية دولّية -1
 .اإلجازات والمطبوعات والمنشوراتعاليم الموّظفة على بيع م -5
 .ياالمعاليم الموظفة على العقوبات والخطا -6
 .منح الدولة والمؤسسات العمومية -7
 .تبّرعات الممنوحة طبق التشريع الجاري به العملالهبات وال -8
 .الرياضّية أو الثقافّيةعاعدات المتيتيـة مـن تنظيم التظاهـرات ال -1

 .الخدمات المنجزةإسداء عاعدات  -41
 .عاعدات اإلستشهار -44
 .التلفزيوحقوق البث  مداخيل اإلشهار -41

نشلاط  وبصورة عامة العاعدات المتيتية من األنشطة التي لها عالقـة مباشـرة أو غيلـر مباشلـرة بموضلوع
 .الجامعة

 
 مسك ومراقبة الحسابات: الباب الثاني 

 
السنة المقبللة وذللك اسلتنادا من جوان  31 وتنتهي في جويلية تبدأ السنة المحاسبية في غرة :  84ل الفص

مكرر ملن 7إلى المعايير الخاصة بالعمليات المنجزة من قبل الهياكل الرياضية المنصوص عليها بالفصل 
المتعلق بالهياكل الرياضية كملا تلم إتمامله بالقلانون األساسلي علدد  4115لسنة  44القانون األساسي عدد 

 .1111ديسمبر  6المؤرخ في  1111لسنة  78
في ذلك  بماوجوبا مسك محاسبتها طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل  ةتتولى الجامع:  81 لالفص 

 14الهياكلل الرياضلية المصلادق عليله بقلرار وزيلر الماليلة الملؤرخ فلي المحاسبة الخاصة ب معيارقواعد 
 . 1117أوت 

 
 ذيريرهلا السلنوي األدبلي والمالـلـي اللتقكّل ثالثة أشلهر، كملا تعلّد ة اليّ مالجامعة تقارير  تعدّ  :83 الفصل

 .خضع لمصادقة الوزارة المكلفة بالرياضةي
وتتقيد الجامعة في إعلداد التقلارير الماليلة بقواعلد الرقابلة الداخليلة وبلالتنظيم المحاسلبي المضلمنة بمعيلار 

 . المحاسبة الخاص بالهياكل الرياضية المشار إليه أعال  
 
ة سنـة محاسلبيّ  ة بكلّ الدفاتر والوثاعق الخاصّ  كلّ  ،على األقل واتسن (41) تحفظ لمدة عشر: 81 الفصل 

 .ومستنداتها والمؤيدات المتعلقة بها
 
الدولة في إطار عقود البرامج أو األهلداف المشلار إليهلا بالفصلل قبل إسناد  من  مبلغ تمّ  كلّ : 85 الفصل 

ال يسمـح بصرفـه في أي مجال آخر إال  ،المحددةصرفه في اآلجال  قعولم ياألساسّي، من هذا النظام  34
 .بعد موافقة سلطة اإلشراف
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 اإلشــراف:  العنوان الخامس
طبقلـا للقلوانين الجلاري بهلا العملل  ةتمارس الوزارة المكلفة بالرياضة إشرافها عللى الجامعل:  86 الفصل

 :وخاصة في المساعل التالية 
 .تعيين ممثلي الوزارة في الجلسات العامة -4
 .تعيين المدير الفني الوطني والكاتب العام القار -1
 .مراقبة التصرف اإلداري والمالي طبقا للقوانين الجاري بها العمل وألحكام هذا النـظام -3
 .المصادقة على الموازنات المالية الثالثية والسنوية -1
 .المصادقة على عقود األهداف والبرامج على المستول الفني واإلداري والمالي  -5
 .نظام األساسّي للجامعة على نظامها الداخلّي وعلى كّل تنقيح يدخل عليهماالمصادقة على ال -6
 .ةالمصادقة على اإلنتدابات ونظام التيجير بالجامع -7

هام لدل المنظمات والهياكل الرياضية الدولية وكل المصادقة على ترشيح ممثلي تونس لإلضطالع بم -8
 .الملزمة للدولة التونسية القرارات المزمع إتخاذها خالل إجتماعاتها ومؤتمراتها

 .المصادقة مسبقا على كل إلتزام بتنظيم دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية بتونس -1
شاركة في  دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية المصادقة مسبقا على كل إلتزام بالم -41

. 
 .الصالحيات التي تخولها لها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبصفة عامة كلّ 

 
 أحكام مختلفة  : العنوان السادس

 
 .للجامعةلنظام األساسي نظام الداخلّي متّممة ومفّسرة وموّضحة ألحكام اأحكام التعتبر  :  87 الفصل

 .ال يمكن ألحكام النظام الداخلي أن تخالف النظام األساسّي أو أن تحّور 
 التلقاعي أوالقضاعي تقع تصفية ممتلكات الجامعة طبقا للقوانين الجاري عند صدور قرار بالحلّ : 88 الفصل

 .بها العمل 

 
 أحكام إنتقالية: العنوان السابع 
 

 11للمكتب الجامعي الحالي إلى غاية  1146-1141تمتد المدة النيابية للمكتب الجامعي  : 89الفصل 
 .تاري  انعقاد الجلسة العامة االنتخابية المقبلة 1146سبتمبر 

 
 

 
  

 

 


