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 العنوان الأول 

 الإن راط ابمجلعية و أأصناف املنخرطي 
 

 الباب الأول 

 الإنراط ابمجلعية 

 
 

 الفصل 1: 
 

النادي وذكل طبقا للأمنوذج  رئيس  عىل لك خشص راغب يف الإنراط ابمجلعية تقدمي مطلب ابمس  

ابمجلعية ل  اذلي تعده الهيئة املديرة يف الغرض،وممىض من قبل صاحب املطلب ومن قبل عضوين ضامني  

 . عن مخس س نوات امتقل أأقدميت 
 

   يف الس نة جدد ضوين اثنيعالضامن يف أأكرث من   الناديلأعضاء ميكن  ل و
 

 : 2  الفصل 
 

نراط   يكون لك مطلب  ابمجلعية مرفوقا ابلواثئق التالية : اإ   
 

س امترة • دارة امجلعية حول البياانت الشخصية اإ عدادها من قبل اإ  ،يمت اإ

 ،أأو جواز السفر نسخة من بطاقة التعريف الوطنية •

نراط بفرع تنس الكهول(،ابشهادة طبيّة تشهد  •  لقدرة عىل ممارسة رايضة التنس )ابلنس بة للإ

 ،صوراتن مشسيتان •

 .وثيقة تبّي الأقدمية يف ممارسة رايضة التنس أأو الربيدجأأي  •
 

 : 3الفصل  
 

مطالب  دراسة   الرايضية  يمت  الس نة  من  ثليث  لك  هناية  خلل  الأعضاء  وحيدد.  الإنراط   عدد 

قبوهلم   املديرة،  املزمع  الهيئة  قبل  طاقة  من  عىل  للجمعية  الإس تعاببناءا  قبل   القصوى  من  املضبوطة 

 معلية فرز املطالب. قبل الرشوع يف وذكل، اجللسة العامة
 

 وحتدد طاقة الإس تعاب القصوى ابلنس بة لفرعي تنس الكهول والربيدج لك عىل حدة.
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 : 4الفصل  

مس  وترتكب من انئب الأعضاء اجلدد"،    نتداباإ جلنة  "تتوىل الهيئة املديرة تكوين جلنة يطلق علهيا اإ

وذكل   فرز مطالب الإنراطلهذه اللجنة  ويعهد    .أأعضاء أ خرين من الهيئة املديرة  3والاكتب العام ويس  ئ الر 

 املعايري التالية:  خذ بعي الإعتبارتأأ و  ،مس بقا ،هابناءا عىل مقاييس أأعداد يمت حتديد
 

ىل أأاكدميية اندي التنس بتونسالسابق  الإنامتء -1  ،اإ

ىل  -2  فرع تنس الكهول أأو فرع الربيدج،الإنامتء السابق اإ

 ،املامرسة الفعلية لرايضة التنس أأو الربيدج -3

خوة )دون غريمه(، -4  القرابة مع عضو من أأعضاء امجلعية: قرين، أأبناء، أأولياء أأو اإ

 مقابةل جترى مع املرتحشي، -5

 ،أأقدمية الأعضاء الضامني -6

يداع مطلب الرتحش.الأقدمية يف  -7  اإ
 

ت   امللفات  ترتيب  نتداب  الإ جلنة  املذكورة  ابناءوذكل    اضليافوتتوىل  املعايري  ولية أأ   قامئة  تعدو   ،عىل 

املرتحشي   انتظاتضم  وقامئة  املديرة  انتعرضر، املقبولي  الهيئة  قبل   تانالقامئ  هااتنوتعلق    .لمصادقةل  عىل 

عند حتفظات  وذكل لمتكي الأعضاء من التعرف علهيم وتقدمي    ،املوافقة الهنائية مبقر امجلعية ملدة عرشة أأايم

 كتابيّة.  معلةل و حتفظات الأعضاءوتكون  الإقتضاء.
 

 : 5الفصل  
 

املقبولون يتوىل    الإنراط  املرتحشون  معلوم  اترخي وذكل    دفع  من  تقدير  أأقىص  عىل  شهر  أأجل  يف 

مطالهبم بقبول  علهمم  الإنراطوحيت .اإ معلوم  اجلدد    سب  للأعضاء  املتبقية ابلنس بة  الزمنية  الفرتة  عىل  بناءا 

 من الس نة الرايضية. 
 

املنخرط  يتوىل  الإنراط و كام  فرتة  اكمل  خلل  واحدة  مرة  يدفع  شرتاك  اإ معلوم  دفع  اجلدد    ن 

امل هذا  مبلغ  حتديد  املديرة  الهيئة  وتتوىل  الربيدج  ابمجلعية.  لفرع  ابلنس بة  الإشرتاك  معلوم  حيدد  كام  علوم. 

 من معلوم الإشرتاك لفرع تنس الكهول. % 50بنس بة 

 : 6الفصل  
 

دفع     عدم  صورة  اجلديديف  ال جال    العضو  يف  الإشرتاك  ومعلوم  الس نوي  الإنراط  ملعلوم 

نتظارمضن يمت تعويضه ابلشخص املوايل هل مبارشة ،احملّددة  من قبل الهيئة املديرة.علهيا  املصادق قامئة الإ

 وتعلق القامئة الهنائية للأعضاء اجلدد مرفوقة بصورمه بفضاء امجلعية. 
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 : 7الفصل  
 

جديد      عضو  لك  اكمةلابمجلعية  يقىض  س نة  تدوم  تربص  الفرتة فرتة  هذه  خلل  اجلدد  الأعضاء  .ويدرج 

ما ترس مي العضو اجلديد ابمجلعية أأو فصهل من   .سجل الأعضاء وذكل بصفة مرتبصيب  وبهناية هذه الفرتة يمت اإ

 قبل الهيئة املديرة.
 

 الأخليقعى يف ذكل املامرسة الفعلية لرايضة التنس أأو الربيدج املنخرط من أأجلها والسلوك  اوير   

 والراييض للمنخرط اجلديد.
 

سرتجاعول حيق للأعضاء اجل    الإشرتاك.  معلوم دد املفصولي املطالبة ابإ
 

 
 

 الباب الثان 

 أأصناف املنخرطي 
 

 القسم الأول 

 املرمسي بأأاكدميية اندي التنس بتونس  ن الأطفال والش با 
 

 

 : 8الفصل 
 

جال ل  اوذكل خلل    ،تلف الأصنافمل التنس بتونس    اندي  بأأاكدمييةيمت فتح ابب الرتس مي س نواي   

 اليت تعدها الإدارة الفنية للجمعية يف الغرض.  وطبقا للرزانمة ، اليت حتددها الهيئة املديرة
 

 : 9الفصل   
 

ابلأاكدميية،   املرمسي  والش بان  للأطفال  املصصة  الرايضية  الفضاءات  بي  املديرة  الهيئة      تفصل 

منعا ابات عىل الأطفال والش بان دخول الفضاءات املصصة   ت الرايضية املصصة للكهول. ومينع الفضاءا  و

 دون أأن يكونوا مصحوبي بأأحد أأولياءمه. ،للكهول
 

طفال والش بان املرمسي ابلأاكدميية البقاء يف فضاءات النادي خارج أأوقات التدريب    كام ل حيق للأ

املس املديرة  الهيئة  تتحمل  ول  الفنيّة.  الإدارة  قبل  من  برتخيص  لّ  حال يؤول اإ يف  والش بان  الأطفال  جتاه  ة 

  ريب. تدأأي حادث خارج أأوقات ال  وقوع
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 : 10الفصل  
 

جباري  اإ التدريبية  احلصص  حضور  الإدارة    ،يعترب  علم  اإ دون  التغيب  والش بان  للأطفال  حيق  ول 

أأو   بذكلالفنيّة  رشعي   ،مس بقا  املدرب  عذر  كامودون  ابلأاكدميية   .  املرمسي  والش بان  الأطفال  عىل  يتعي 

 صص التدريبية. احلخلل ة داخل وخارج امللعب والانضباط والروح الرايضيامحليدة  الالزتام ابلأخلق 

للجمعية  و   الفنية  الإدارة  والفنيّة  تتوىل  الرايضية  جتاهواللّجنة  التأأديبية  التدابري  غري   اختاذ  الش بان 

س تدعاءوذكل بعاملنضبطي   .أأولياءمه د اإ
 

 : 11الفصل  
 

 الأصناف التالية: عىلطفال والش بان املرمسي بأأاكدميية اندي التنس بتونس لأ ا  وزعي 
 

 التنس،  ةأأطفال وش بان مدرس  -1

 أأطفال مركز التكوين، -2

 الفريق الراييض للنادي،  -3

 النخبة، -4

 احملرتفون.   -5
 

 : 12الفصل  
 

العمر     من  البالغي  املرمسي  من  التنس  مدرسة  وش بان  أأطفال  صنف  بييتكون  س نة    18  و4ما 

 .أأايم الأربعاء والسبت والأحداحلصص التدريبية ابلنس بة لهذا الصنف معوما  تربمجو  ر،عىل أأقىص تقدي
 

 : 31الفصل  
 

بي    ما  العمر  من  البالغي  الأطفال  من  التكوين  مركز  بعد    . س نوات  10و  7يتكون  اختيارمه  ويمت 

التنس  اختبار مبدرسة  املرمسي  الأطفال  بي  من  طاقة    وذكل ،  فين  حدود  املركز  اإ يف  هذا  بناءا و س تعاب 

ماكنيات وأأهداف النادي.  عىل اإ
  

 

 

 

 

 

 
 

 



5 
 

 : 41الفصل  
 

س نة عىل   18و  11لنادي من الأطفال والش بان البالغي من العمر ما بي  ل يتكون الفريق الراييض   

، الفريق من بي الأطفال املرمسي مبركز التكوين ابلنس بة للأعضاء اجلددأأعضاء    اختيارويمت    .أأقىص تقدير

ية خلل املومس الراييض الوطين. كام ميكن للهيئة  ض الأعضاء القداىم اذلين أأبدوا نتاجئ رايضية مر من بي  و 

نتداب لعبي أأكفاء من خارج   امجلعية وذكل هبدف تدعمي الفريق الراييض للنادي.املديرة اإ
 

طاقة الإس تعاب القصوى للجمعية والأهداف الرايضية اليت    ،أأعضاء الفريق  ويراعى يف ضبط عدد 

 . الهيئة املديرةحتددها 
 

 :   51الفصل  
 

الأط  من  النخبة  العمرتتكون  من  البالغي  والش بان  بي    فال  تقدير  18و  10ما  أأقىص  عىل   ،س نة 

نتداهبم و   .دولية  وأأ والفائزين بعدة دورات وطنية   ختيارمه من بي أأعضاء الفريق الراييض للنادي أأو اإ يمت اإ

 من خارج امجلعية. 
 

للتدريب   خاص  نظام  ىل  اإ الرايضيي  من  الصنف  هذا  الفنيّة   ،وخيضع  الإدارة  قبل  من  عداده  اإ يمت 

 ، ويعرض عىل الهيئة املديرة للمتابعة.واللجنة الرايضية والفنيّة للجمعية
 

دلمع    مزيانيتا  من  جزء  ختصيص  املديرة  للهيئة  ميكن  خلل    ،ابمجلعية  النخبة  راييضكام  من  وذكل 

ق   م عىلمساعدهت قامة خلل ادلورات    ،تناء املعدات الرايضيةاإ أأو حتمل جزء من مصاريف التنقلت والإ

 الوطنية وادلولية وذكل يف حدود الإماكنيات املادية للنادي.
 

عقود    برام  اإ املديرة  للهيئة  ميكن  النخبة  تبيّن كام  راييض  لفائدة  ستشهار  اإ   الإعامتدات   ورصف،أأو 

 املرصودة دلمع براجمهم الرايضية. 
 

 :  61الفصل  
 

اختاروا    اذلين  بتونس  التنس  اندي  أأاكدميية  من  املتخرجون  الش بان  مه  ايضة ر  حرتافاإ احملرتفون 

الراييض التنس الفريق  لتدعمي  وذكل  امجلعية  خارج  من  حمرتفي  لعبي  انتداب  املديرة  للهيئة  وميكن   .

 للنادي.

ماكنياهتا  وتتوىل امجلعية وضع الوسائل اللوجستية واملادية    . كام ميكن احملرتفي لعبهيا  دلمعيف حدود اإ

ستشهار لفائدهتم وذكل لمتكيهنم  لها برام عقود اإ  الرايضية.  أأهدافهممن بلوغ اإ
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 : 17لفصل  ا
 

معالمي  حتديد  املديرة  الهيئة  الأطفال    تتوىل  أأصناف  من  صنف  للك  ابلنس بة  الس نوية  الإشرتأاكت 

 والش بان املرمسي بأأاكدميية اندي التنس بتونس.
 

الس نوي  الإشرتاك  معلوم  دفع  من  النخبة  صنف  الفنيّة  .وتعدويعفى  قامئة  الإدارة  تضم   س نواي 

ىل هذا الصنفا هذه عرض  وت   .النتاجئ الرايضية الس نوية احملققة من قبلهم وتبّي  ،لأطفال والش بان املنمتي اإ

 ، وتعلّق بفضاء أأاكدميية النادي.عىل الهيئة املديرة للمصادقةالقامئة 
 

 الس نوي. الإشرتاككام يعفى احملرتفون من دفع معلوم  
 

 : 81الفصل  
 

ىل   18البالغي من العمر ما فوق  ية اندي التنس بتونس  مي ميكن للش بان املتخرجي من أأاكد  س نة واإ

اجلامعيّة، ادلراسة  من  خترهجم  املديرة  ن  أأ   غاية  الهيئة  ىل  اإ ابمجلعية  مبيتقدموا  نراط  اإ صفة بوذكل  طلب 

 ش بان. أأعضاء 
 

و   الش بان  الأعضاء  قبول  ورشوط  اخلاص  النظام  املديرة  الهيئة  الس نوي وحتدد  الإشرتاك  معلوم 

هبم حق  و.اخلاص  وممارسة  العامة  اجللسات  أأشغال  يف  املسامهة  املنخرطي  من  الصنف  لهذا  حيق  ل 

 التصويت. 
 

الإنراط    بأأولوية  املنقطعي  غري  الش بان  الأعضاء  اجلامعية  ويمتتع  دراس تم  هناية  بعد  ابمجلعية 

الاجامتعية وضعيتم  انراط  .واس تقرار  مطالب  دراسة هتاوتعرض  بعد  للمصادقة  املديرة  الهيئة  عىل  م 

 ملفاهتم، وذكل دون عرضها عىل جلنة انتداب الأعضاء اجلدد. 
 

 الأعضاء الش بان من دفع معلوم الإشرتاك اخلاص ابلأعضاء اجلدد.   ىويعف 
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 القسم الثان 

 أأعضاء فرع تنس الكهول 
 

 : 91الفصل  
 

ىل أأعضاء انشطي وأأعضاء غري انشطي.    ينقسم أأعضاء فرع تنس الكهول اإ
 

وميكن تعريف الأعضاء الناشطي ابلأعضاء اذلين ميارسون فعليا رايضة التنس ابمجلعية. كام يعّرف   

وذكل لكرب السن  ممارسة الرايضة  بدنيا عىل  قادرين  أأصبحوا غري  ابلأعضاء اذلين  الأعضاء غري الناشطي 

 . ول دون ممارس تم للنشاط الراييضأأو ملرض مزمن حت لتعرضهم لإصابةأأو 

تس ند الصف  ل  تقل  هذه  ل  ملّدة  التنس  رايضة  فعليا  مارسوا  اذلين  ابمجلعية  القداىم  للأعضاء  لّ  اإ ة 

 وبعد موافقة الهيئة املديرة. ،س نوات عرشعن 
 

 :   20الفصل  
 

الراغبي   الأعضاء  مرفوقا  و تقدم  املديرة  الهيئة  ىل  اإ بطلب  انشط  غري  عضو  صفة  عىل  احلصول  يف  ن 

 بشهادة طبيّة يف عدم القدرة الهنائية عىل ممارسة رايضة التنس. 
 

  18و    16املنصوص علهيا ابلفصلي  حقوق وواجبات الأعضاء  ويمتتع الأعضاء غري الناشطي بنفس   

للجمعية الأسايس  القانون  س تثناء،من  وجحرات   ابإ التنس  رايضة  ملامرسة  املهيئة  الفضاءات  س تغلل  اإ

 امللبس.
 

الس نوي    الإنراط  معلوم  حيدد  الناشطي  كام  غري  للأعضاء  )ابلنس بة  معلوم  (%50بنصف 

 الإنراط الس نوي للأعضاء الناشطي.

 

 :   12  الفصل 
 

الناشطي  زجحيقع    الأعضاء  طرف  من  قبل   ،امللعب  من  املعدة  الإعلمية  املنظومة  عرب  وذكل 

 الهيئة املديرة للغرض.
 

الفرص  وذكل مبا يضمن تاكفؤ    ،وميكن للهيئة املديرة تغيري نظام احلجز والعمل عن حتسي املنظومة 

 ومتكيهنم من القيام ابحلجوزات يف أأفضل الظروف.  ،بي الأعضاء
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 : 22الفصل  
 

خشص   الرايضية  امللعب  جحز  معلية  أأعضاء    ،ةيتعترب  بأأسامء  امللعب  جحز  للأعضاء  ميكن  ول 

 .زلكامت عبور غريمه خلل معلية احلجاس تعامل  خرين أأو  أ  
 

 

س تغلل ملعب حمجوزة بأأسامء أأعضاء   علم الإدارة بذكل.  أ  كام ل ميكن للأعضاء اإ  خرين دون اإ
 

ىل عقوابتأأنفسهم  ومتعمدة  ويعرض الأعضاء املالفون لنظام احلجز بصفة متكّررة    ىل    ،اإ قد تصل اإ

 جحب لكامت عبورمه ومنعهم من اس تغلل امللعب لفرتة حمّددة. 
 

 :   23الفصل  
  

الناشطي    للأعضاء  اذلميكن  أأوقات  خارج  وذكل  التنس  يف  خصوصية  دروس  وتكون  ر تلقي  وة. 

عية. ويتوىل املدرب جحز امللعب عرب املنظومة الإعلمية املصصة امجل مع أأحد مدريب    وجوابهذه ادلروس  

ادلروس اخلصوصية مضن رصيد احلجوزات املصص للك ول حتتسب    للحجز.احملدد  علوم  امل ذلكل ودفع  

 عضو انشط.
 

علم وحتدد أأوقات اذل   الأعضاء هبا عند لك تغيري.روة من قبل الهيئة املديرة ويمت اإ
 

  :   42الفصل  
 

هذه  مي  وتكون  التنس.  رايضة  ملامرسة  أأصدقاهئم  دعوة  اس تثنائية  بصفة  الناشطي  للأعضاء  كن 

دارة النادي وخلص املعلوم احملدد ذلكل.  اذلروةادلعوات خارج أأوقات   وبعد ترخيص مس بق من اإ
 

وذكل دون جحز  ممارسة رايضة التنس مع أأبناءمه  خارج أأوقات اذلروة  كام ميكن للأعضاء الناشطي   

 مس بق. 
 

  :   52الفصل  
 

املديرة    للهيئة  ابلناديميكن  ادلاخلية  ادلورات  لتنظمي  امللعب  بعض  لها  ختصيص  ميكن  كام  اختاذ  . 

حصة للك  املصص  التوقيت  مس توى  عىل  سواء  اذلروة  أأوقات  خلل  احلجز  بنظام  خاصة  أأو    ،تدابري 

س تغلل بعض امللعب مبناس بة أأشغال الصيانة أأو    ،عىل مس توى نظام املبارايت وذكل يف صورة تعذر اإ

 داخلية أأو عدم جاهزيتا نتيجة سوء الأحوال اجلويّة.تنظمي دورات 
 

 كام ميكن للهيئة املديرة وضع توقيت خاص للحجز خلل شهر رمضان وخلل الفرتة الصيفية. 
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 : 26الفصل  
 

املديرة    الهيئة  الناديخلل  تتوىل  ينظمها  اليت  ادلولية  والتظاهرات  الوطنية   ،ادلورات  وادلورة 

احلجز  مبنظومة  العمل  يقاف  اإ بتونس  التنس  لك  ،لنادي  مهنا    وختصيص  جزء  أأو  هذه امللعب  لتنظمي 

ختاذ لك التدابري الإس تثنائية  . تنظمييالإجناح  ادلورات واإ
 

 : 27الفصل  
 

أأن    الناشطي  الأعضاء  عىل  خلل    يرتدوا  يتعي  لئقة  رايضية  الراييض  أأزايء  للنشاط  ممارس تم 

 اييض وأأزايء رايضية.رابات اللعب بأأجسام عارية ودخول امللعب بدون حذاء منعا داخل امللعب. ومينع 
 

 بعد هناية لك مقابةل. كنس أأرضية امللعب كام يتعّي عىل لك عضو  

 
 

 القسم الثالث 

 أأعضاء فرع الربيدج 
 

 : 82الفصل  
 

رايضة  للمامرسة  خاصة  قاعة  املديرة  الهيئة  ادلولي  تعد  للمعايري  مطابقة  هذه الربيدج  وختصص  ة. 

 القاعة لتنظمي املبارايت وادلورات والتكوين.
 

س تغلل هذه القاعة لأغراض أأخرى خارج  ابلتنس يق مع رئيس فرع الربيدج  وميكن للهيئة املديرة    اإ

 التوقيت املصص لأعضاء فرع الربيدج. 
 

الربيدج    فرع  أأعضاء  لغري  ميكن  ل  البقاء  كام  أأو  امجلعية  لأعضاء  املصصة  الفضاءات  ىل  اإ ادلخول 

نتاء ادلورات واملبارايت اليت يمت تنظميها.  ابلنادي بعد اإ
 

 : 92الفصل  
 

اليت ينظمها ارتداء ملبس لئقة خلل املبارايت وادلورات  وغريمه  يتعي عىل أأعضاء فرع الربيدج   

 النادي. 

يتعي    فرع  كام  أأعضاء  عند  عىل  احلّرة  املبارايت  نظام  واحرتام  امحليدة  ابلأخلق  الإلزتام  الربيدج 

 ممارسة هذا النشاط. 
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 الباب الثالث 

ىل مقر النادي   ادلخول اإ
 

 : 30الفصل  
 

لّ للأعضاء املنخرطي ابمجلعية اذلين قاموا خبلص انراطاهتم   ىل مقر النادي اإ ل يسمح ادلخول اإ

 احملددة من قبل الهيئة املديرة. جال ل  الس نوية يف ا
 

 : 13الفصل  
 

للأعضاء  س تثنائية  اإ بصفة  تقدير   ،يرخص  أأقىص  عىل  خشصي  دعوة  الاكتظاظ،  أأوقات  وخارج 

ىل مقر النادي. يتعّي عىل العضو احلصول عىل ترخيص مس بق    ،ويف صورة جتاوز هذا العدد  لدلخول اإ

دارة امجلعية.  من قبل اإ
 

ع  عىل  ويتعّي  والإمضاء  النادي  مبدخل  ذلكل  املصص  ابدلفرت  املدعويي  أأسامء  تسجيل  العضو  ىل 

 عليه مرافقة املدعويي خلل اكمل فرتة وجودمه مبقر النادي.  جيب ذكل. كام 
 

 من ترصفات غري لئقة من طرف ضيوفه.  ويتحمل العضو مسؤولية لك ما قد يطرأأ  
 

واختاذ لك التدابري    ،لفرتة حمددة   النادي لغري الأعضاءوميكن للهيئة املديرة عند الإقتضاء منع دخول   

طار احلفاظ عىل سلمة الأجواء داخل النادي.  ،الرضورية  وذكل يف اإ
 

  : 23الفصل  
 

املرمسي    والش بان  الأطفال  أأولياء  عىل  التنسمينع  اندي  الأعضاء  بتونس    بأأاكدميية  دخول  غري 

 الأماكن املصصة لأعضاء امجلعية. 
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 العنوان الثان 

 جلان التس يري ابلهيئة املديرة وتوزيع املسؤوليات وتنظمي الإدارة الفنّية 
 

 الأول   الباب 

 جلان التس يري ابلهيئة املديرة 
 

 :   33الفصل  
 

جلنة    ىل  من النظام ادلاخيلابلإضافة اإ ابلفصل الرابع  نتداب املنصوص علهيا  توزع املهام داخل    ،الإ

 من القانون الأسايس عىل اللّجان التالية:  44الهيئة املديرة طبقا لأحاكم الفصل 

 اللجنة الرايضية والفنيّة، -1

 جلنة الربيدج،  -2

 جلنة التجهزيات والعناية ابلبنية التحتيّة، -3

 دلورات ادلولية الكربى، جلنة الإستشهار والإعداد ل  -4

 جلنة التنش يط وحفظ الصحة والسلمة، -5

 جلنة الإعلم والإتصال، -6

 جلنة الشؤون القانونية.  -7
 

العمل   وتنظمي  تس يري  عىل  الإرشاف  املذكورة  اللّجان  خلل وذكل    ،شمولهتامل   التابع وتتوىل  من 

 طبيق اخلطوط العامة لس ياسة الهيئة املديرة وقراراهتا. ت 
 

 :   34الفصل  
 

الهيئة   أأعضاء  بي  من  يكون  أأن  يتعّي  اذلي  اللجنة  رئيس  من  والفنيّة  الرايضية  اللجنة  تتكون 

امجلعية  خرينأ  عضوين  ومن    ،املديرة أأعضاء  من  الكفاءات  بي  الهيئة  من  أأعضاء  من  اللجنة .أأو  وحتتوى 

 التالية: اللجان الفرعيّة عىل  والفنيّة الرايضية

 ومركز التكوين،  الفرعية ملدرسة التنساللجنة  -

 النادي والنخبة، اللجنة الفرعية لفريق -
 

 وتتوىل الهيئة املديرة تعيي رؤساء اللجان الفرعية املذكورة. 
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 :   35الفصل  
 

بتونس   التنس  اندي  أأاكدميية  شؤون  عىل  الإداري  الإرشاف  والفنيّة  الرايضية  اللجنة  تتوىل 

 الإدارة الفنيّة للنادي، ويه ملكفة يف هذا اخلصوص بـــ :والإرشاف عىل 
 

 الإعداد لفتتاح املومس الراييض وقبول ترس مي الأطفال والش بان بأأاكدميية النادي،  -

 للأطفال والش بان والتواصل مع أأولياءمه،  التأأطري الراييض والأخليق  -

 للمشاركة يف ادلورات الوطنيّة   الإداريالإعداد الفين و  -

 صل الفين مع اجلامعة التونس ية للتنس، التوا -

عداد عقود العمل معهم. -  اقرتاح انتداب املدربي واملنشطي ابلتنس يق مع الإدارة الفنيّة واإ

 اختاذ التدابري التأأديبية ضد املدربي واللعبي عند الإقتضاء، -

أأاكدميية   - مزيانية  عداد  ورصفااإ قبضا  بتونس  التنس  للنادي   ،اندي  الفنيّة  الإدارة  مع  ابلتنس يق  وذكل 

 وعرضها عىل مصادقة الهيئة املديرة. 
 

 

 :   63الفصل  
 

الرمسية    تسهر جلنة الربيدج عىل تس يري وتنظمي نشاط الفرع فامي يتعلق بتنظمي املبارايت وادلورات

تتوىل  والتكوين   كام  احلرة.  املبارايت  مزيانيوكذكل  عداد  وعرضهام  اإ نشاطه  وبرانمج  الفرع  مصادقة ة  عىل 

 الهيئة املديرة.

  

 :   37الفصل  
 

املتعلقة  امجلعية  داخل  الصيانة  أأشغال  عىل  الإرشاف  التحتية  ابلبنية  والعناية  التجهزيات  جلنة   تتوىل 

 وذكل ابلتنس يق مع الاكتب العام للجمعية ومدير النادي.  ،ابلبناءات والتجهزيات وامللعب 
 

عداد مزيانياهتا والإرشاف عىل تنفيذها. جنازها واإ  كام تتوىل اللجنة دراسة املشاريع اجلديدة املزمع اإ

التحتية    تقومكام   ابلبنية  والعناية  التجهزيات  اخلبرانمج  وضع  بجلنة  اب العمل  واقرتاح  و عمةل  لاص  أأداهئم  تقمي 

نتاهجممنح   العام  اإ والاكتب  النادي  مدير  مع  ابلتنس يق  كام  وذكل  التأأديبية رتح اللجنة اختاذ  تق .  الإجراءات 

العمةل املنضبطي  املتقاعسي  جتاه  امجلعية  مقرتحاهتاوتعرض    ،وغري  ورئيس  العام  الاكتب   وعند  ،عىل 

 عىل الهيئة املديرة للمصادقة.  الاقتضاء
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 :   83الفصل 

 
 

جلنة   الكربى    الإعداد  و  الاستشهارتتوىل  ادلولية  تونس  الإ لدلورات  دورة  لتنظمي  املفتوحة عداد 

للس يدات تونس  عىل   ، ودورة  وحهثم  معهم  والتصال  املستشهرين  مع  العلقات  ربط  خلل  من  وذكل 

 متويل التظاهرات املذكورة. 
 

تنظمي   جلنة  مع  ابلتنس يق  اللجنة  هذه  تتوىل  تونس  كام  للس يدات  املفتوحة  دورة  تونس  ودورة 

اخلدمات   ومسدي  املزودين  خمتلف  لهذه    والإعداداختيار  الس نة  مدار  التظاهرات عىل  ولك  ادلورات 

 . ادلولية الأخرى اليت يقع تنظميها من قبل امجلعية
 

 :   93الفصل 
 

من ذوي    ومن خشصي أأخرين  تتكون جلنة التنش يط وحفظ الصحة والسلمة من رئيس اللجنة،

الهيئة داخل  من  امجلعية    الكفاءات  أأعضاء  بي  أأومن  الفرعيتي  وحتتوىاملديرة  اللجنتي  عىل  اللّجنة   هذه 

 التاليتي:
 

وتلكف ابخلصوص ابلإرشاف عىل تنظمي الأنشطة الرتفهيية داخل النادي وتنظمي ادلورات :  جلنة التنش يط

 ادلاخلية وتنظمي احلفلت. 
 

والسلمة  الصحة  حفظ  هممة  : جلنة  عىل   الإرشاف تتوىل  والسهر  الأاكدميية  ومرشب  النادي  مطعم  عىل 

 السلمة داخل امجلعية والقاعة الرايضية.و تطبيق قواعد حفظ الصحة 
 

 

 :   40الفصل 
 

جلنة   للنادي  الإعلمتتوىل  الرمسية  والصفحة  الرئيس ية  البوابة  يف  الترصف  عىل   ،والتصال  وتعمل 

توفري املعلومة احلينية لزائرهيا املتعلقة اخلدمات لفائدة الأعضاء و بلك ما من شأأنه حتسي  حتييهنا  تنش يطها و 

 جبميع أأنشطة النادي.
 

املتعلقة بتنظمي  للجمعية وخاصة تكل  التصالية    الإسرتاتيجيةوالتصال وضع    الإعلمجلنة  كام تتوىل  

للس يدات تونس  ودورة  املفتوحة  تونس  جلنة    ،دورة  مع  ابلتنس يق  الاستشهار ال وذكل  وجلنة  تنظمي 

 لدلورات ادلولية الكربى.  والإعداد
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 :   14الفصل 

ادلاخيل   والنظام  الأسايس  النظام  بتطبيق  املرتبطة  املسائل  متابعة  القانونية  الشؤون  جلنة  تتوىل 

 ولك مسائل القانونية الأخرى املتعلقة ابلنادي. ،للجمعية

 
 

 الثان   الباب 

 الهيئة املديرة توزيع املسؤوليات داخل  
 

 :   42الفصل 
 

أأعضاءها. ويف صورة عدم حصول اتفاق أأو    ،توزع املسؤوليات داخل الهيئة املديرة ابلتفاق بي 

املديرة   الهيئة  مضن  خشص  من  معيّنة،  ترحشأأكرث  مسؤولياتأأو  خلطة  للهيئة   تغيري  النيابية  الفرتة  خلل 

بيهنم    ،املديرة فامي  الرسي  ابلقرتاع  الهيئة  أأعضاء  ل يصوت  بشأأهنا   اخلططيف    يلتعيوذكل  حيصل  مل  اليت 

تفاق.  ويف حاةل تساوى يف الأصوات يرحج صوت الرئيس. اإ
 

 

 الثالث   الباب 

 طرق تس يري وتنظمي الإدارة الفنية 
 

 :   34الفصل 
 

 : الأسايس ابملهام التالية من القانون  65تلكف الإدارة الفنية طبقا ملقتضيات الفصل 
 

 ،قبول مطالب الرتس مي ابلأاكدميية -

عداد -  ،علهيا  والإرشافبرامج النشاط والتدريب ملتلف الأصناف ابلأاكدميية  اإ

 املرمسي ابلأاكدميية وتأأطريمه، الإحاطة الفنية والنفس ية ابلأطفال والش بان -

ابمجلعية   - املتأألقي  والش بان  الأطفال  أأداء  من  للرفع  خصوصية  برامج  تدريهبم    والإرشاف وضع  عىل 

 ة الفنية للجامعة التونس ية للتنس، ومتابعتم وذكل ابلتنس يق مع الإدار 

 يع ساعات وأأايم العمل فامي بيهنم، الإداري والفين عىل املدربي العاملي ابمجلعية وتوز  الإرشاف -

 ال والش بان املرمسي ابلأاكدميية، ولياء الأطفالتواصل مع أأ  -

عداد -  اكدميية والسهر عىل حسن تنفيذها.ابلأ للترصف املزيانية التقديرية   اإ

-  
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 :   44الفصل  
 

 حتتوى الإدارة الفنية عىل الهيألك التالية: 
 

 الإدارة الفرعية ملدرسة التنس،  -

 الإدارة الفرعية ملركز التكوين، -

 لفريق النادي والنخبة،الإدارة الفرعية  -

 الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية واملالية. -
 

وذكل طبقا للرشوط فنية،  رئيس امجلعية املدير الفين واملسؤولي والعاملي داخل الإدارة ال   ويعي

 من القانون الأسايس للجمعية. 64املنصوص علهيا ابلفصل 
 

 :   54الفصل  
 

الفنية  الإدارة  لك  قبل    تعد  الرايضية   ،مومسبداية  والأهداف  الأصناف  ملتلف  الراييض  الربانمج 

 وذكل ابلتنس يق مع اللّجنة الرايضية والفنيّة والهيئة املديرة للنادي.   ،للمومس الفرعيةالرئيس ية و 
 

تتوىل الفنيّة    كام  واختياتكوين  الإدارة  الفنيّة ،اللعبي  راجملموعات  الإختبارات  جراء  اإ بعد  وذكل 

 حتسي مردودمه.قدرهتم عىل و  همانضباط و مثابرهتم  ، ومدىللعبي الرايضية النتاجئوتقيمي   ،اللزمة

 
 

 العنوان الثالث 

 الإجراءات التأأديبية جتاه أأعضاء امجلعية 

 

 : 46الفصل  
 

الالزتام  يت  امجلعية  أأعضاء  اكفة  عىل  للجمعية  عي  ادلاخيل  والنظام  الأسايس  القانون  مبقتضيات 

يتعّي   كام  املديرة.  الهيئة  الأعضاءوقرارات  دا التحيل    عىل  الرايضية  والروح  امحليدة  مقر خابلأخلق  ل 

 النادي. 
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 : 47الفصل  

معل بأأي  القيام  الأعضاء  اكفة  عىل  ابات  منعا  امجلعية  مينع  مسعة  ىل  اإ الإساءة  شأأنه  الإرضار    من  أأو 

ىل  مجلعية  لك عضو اب.كام مينع منعا ابات عىل  هامبصاحل  املادي   أأي شلك من أأشاكل العنف اللفظي أأواللجوء اإ

 أأو املعنوي جتاه عضو أ خر داخل مقر النادي. 
 

عىل  الإلزتا  ويتعي  أ خر،  عضو  قبل  من  عليه  الإعتداء  صورة  يف  املترضر  النفس العضو  بضبط    م 

ابملثل املعامةل  الإجراءو   ،وعدم  تتخذ  اليت  املديرة  الهيئة  ىل  اإ تقرير  العضو   ات رفع  ضد  اللزمة  التأأديبية 

 . املالف
 

التأأديبية  التدابري  لك  اختاذ  املديرة  للهيئة  أأّن  تقرير  ،عضو  أأيجتاه    كام  رفع  عدم  حاةل  يف    من  حىت 

ال املترضرعض قبل  العام   و  احلق  ممارسة  و  النادي  داخل  النقية  الأجواء  عىل  احلفاظ  طار  اإ يف  ذكل  و 

   .لأعضاء امجلعية
 

 : 84الفصل  

ابن وقوع    احلادثة أأو حال توصلها بتقرير من أأحد املش تكي، تلكيف فريق من  تتوىل الهيئة املديرة اإ

ملبسات   يف  ابلتحقيق  امجلعية  أأعضاء  من  أأو  املديرة  الشهودالهيئة  وسامع  الإقتضاء  احلادثة         . عند 

ىل الهيئة املديرة   ،ويعد الفريق امللكف تقريرا مفصل يصف الأخطاء املنسوبة والأدةل عىل ارتاكهبا  ويوجه اإ

 يف أأجل شهر عىل أأقىص تقدير من اترخي تلكيفها. 

ما حفظ امللف  ىل املعني  ،وعىل ضوء نتاجئ هذا التقرير تتوىل الهيئة املديرة اإ س تدعاء اإ  يأأو توجيه اإ

التأأديب  جملس  أأمام  للمثول  الرسائل ابلأمر  حمل   .وتوجه  ىل  اإ توجه  الوصول  مضمونة  رساةل  طريق  عن 

انراطا مبلفات  املضمن  وذكلم  هتسكنامه  لكرتونية،  اإ رسائل  عرب  أأو  اترخي   ،  من  الأقل  عىل  أأس بوع  قبل 

 انعقاد جملس التأأديب. 
 

 :   94الفصل  

احلضور    عن  الزناع  أأطراف  أأحد  ختلف  يوقف  امللف  ل  يف  للنظر  املنتصبة  املديرة  الهيئة  أأمام 

 من هذا النظام.  48هتا، طاملا مت توجيه اس تدعاء قانون هل طبقا لأحاكم الفصل اقرار 
 

املديرة    الهيئة  طبقا  الاقتضاء  عند  وتتوىل  تقرير  عداد  واإ لهيم  اإ والاس امتع  الشهود  لأحاكم  اس تدعاء 

 من القانون الأسايس للجمعية وذكل قبل صدور قراراهتا التأأديبية.  95الفصل 

أأعضاهئا  أأغلبية  حبضور  لّ  اإ قانونيّة  املديرة  الهيئة  مداولت  تكون  بأأغلبية   ،ول  قراراهتا  وتتخذ 

 مرحجا.  الرئيسالأصوات، ويف صورة التساوي يكون صوت 
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 :   50الفصل  
 

قرار    صدور  واترخي  احلادثة  وقوع  اترخي  من  املمتدة  الفرتة  تتجاوز  أأن  ميكن  مدة  ل  التأأديب  جملس 

  شهرين.
 

 :   51الفصل  
 

نصوص تصنف املالفات والأعامل املةل ابلأخلق امحليدة والروح الرايضية مضن سمل العقوابت امل  

 اجلدول املوايل:من القانون الأسايس للجمعية حسب  97عليه ابلفصل 

 

 املالفات  العقوابت  سمل العقوابت 
 
 

 ادلرجة الأوىل  

التوبيخ  أأو  نذار  الإ عقوبة  تس توجب 
مالية   خطية  حتميل  ماكنية  اإ مع 

 دينار. 500و 100ترتاوح ما بي 
 

 العنف اللفظي. -
ابلأشخاص   - املتعلقة  الإجراءات  حرتام  اإ عدم 

 املدعوين.
التوقيت    - احرتام  النادي عدم  وغلق  بفتح  املتعلق 

 والتوقيت املتعلق ابملطعم.
 
 
 
 

 ادلرجة الثانية 

ىل    اإ شهر  من  الطرد  تس توجب 
حرمان  مع  أأشهر  س تة  من  أأقل 
هيئة  أأي  لعضوية  الرتحش  من  العضو 
منتخبة ابمجلعية ملدة ل تتجاوز ثلث  
خطية  حتميهل  ماكنية  واإ س نوات، 

بي   ما  ترتاوح    1000و    500مالية 
 دينار.

 

قرارات   - أأو  للجمعية  ادلاخيل  النظام  احرتام  عدم 
 الهيئة املديرة.

أأحد جتاه    للفظياالعنف    - أأو  من الأعضاء  عضو  أأي 
 مدعويه أأو أأحد أأعوان امجلعية. 

من الأعضاء   - عضو  أأي  جتاه  وهتك الأعراض  المنمية 
 بشهادة شهود.

حلاق -  زيات النادي. أأرضار بتجه اإ
ىل مسعة النادي. -  الإساءة اإ

 
 
 

 ادلرجة الثالثة 

أأشهر   س تة  من  الطرد    مفاتس توجب 
الطرد  حدود  ىل  اإ مع    فوق  الهنايئ، 

لعضوية   الرتحش  من  العضو  حرمان 
ل   ملدة  ابمجلعية  منتخبة  هيئة  أأي 
ماكنية  واإ س نوات،  ست  تتجاوز 
بي   ما  ترتاوح  مالية  خطية  حتميهل 

 دينار.  3000و  1000
 

الأعضاء    - أأحد  امجلعية تعنيف  أأعوان  أأحد  أأو 
 والاعتداء عىل حرمته اجلسدية.

حلاق  هتش مي ممتلاكت -  جس مية هبا.  أأرضارالنادي واإ
 رسقة أأغراض الأعضاء أأو أأحد مدعوهيم. -
 . رضب مصاحل النادي احليوية -
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 :   52الفصل  
 

الثانية،    ادلرجة  ىل  اإ الأوىل  ادلرجة  من  املالفات  الثالثة و تتدرج  ادلرجة  ىل  اإ الثانية  ادلرجة  من 
تكرار   عىل  العضو  رصار  اإ حال  يف  وذكل  هبا،  املرتبطة  عىل نفس  والعقوابت  حالته  اإ من  ابلرمغ  املالفة 

 جملس التأأديب سابقا.
 

  :   53الفصل  
 

يقاف التنفيذ لاكمل التخفيف وذكل من خلل   مبداإ اعامتد ميكن للهيئة املديرة    تسليط عقوابت مع اإ

 ال أأمام جملس التأأديب. ضو احملوذكل حسب احلاةل وحسب سوابق الع ،مهنا جلزءالعقوبة أأو 
 

الأعضاء  من  عضو  لأي  الإابن  يف  النادي  مقر  ىل  اإ ادلخول  يقاف  اإ املديرة  للهيئة  ميكن  ارتكب    كام 

ىل حي املثول أأمام جملس التأأديب والبت يف املوضوع.  ،الثالثة أأوأأخطاء من ادلرجة الثانية   وذكل اإ
 

 وتطرح فرتة الإيقاف من مدة العقوبة املسلطة عىل الأعضاء املعنيي. 

 
 

 الإمضاءات 
 لياس الرسايري اإ الس يد                                             الس يد قيس الهليل     

 رئيس جلنة مراجعة القانون الأسايس                                 الاكتب العام للجمعية

     و النظام ادلاخيل للجمعية و أأمي املال 

 

 

 

 الس يد عبد احلفيظ اجلزيري       الس يد منجي بوحليةل                                          

 رئيس اجللسة العامة                                                   مقرر اجللسة العامة

 

براهمي بن عبيد   ادلكتور اإ

 رئيس مجعية اندي التنس بتونس 

 

 


