
  نهجبيؼخ انزَٕـٛخ نكغح انٛض2انُشغٚخ انغؿًٛخ عهى 
1 

 

 
  

 

 
 

 
 

 انـُشــغٚــخ انغؿـــًــٛـــخ
BULLETIN OFFICIEL 

02م رقــــــ          
27 عدد الصفحات                                                                2017 سبتمبر 31بتاريخ   

 المكتب الجامعي
  17-2صفحة حماضر جلسات اللجنة ادلركزية للنزاعات                                                                

  18صفحة                                                    قائمة احلكام اجملتازين المتحانات احلكام ادلستجدين
 19صفحة                                                     2018-2017الئحة كرة اليد للموسم الرياضي 

 27-20صفحة حمضر جلسة اللجنة ادلركزية للًتاخيص واالجازات                                                      
 

 
   

 

 
 
 
 
 

Adresse / FEDERATION TUNISIENNE DE HANDBALL-:  

11 Impasse de l’Aurore, Avenue 1er Juin  Mutuelle Ville 1002 Tunis / BP 151 1002 Tunis Belvédère 

  282 566  Tél / Fax : 00216 71 

Site Web: www.handballtunisie.org.tn / Email: fthb@email.ati.tn 
 

 

 

 

 

 



  نهجبيؼخ انزَٕـٛخ نكغح انٛض2انُشغٚخ انغؿًٛخ عهى 
2 

 الجامعة التونسية لكرة اليد

 اللجنة المركزٌة لفض النزاعات

 

 

 قـرار في مادة فض النزاعات

 

  11القضية عدد 

2017 جوان 28تاريخ التصريح بالقرار   

 

 بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايػد فض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
بمقر 2017 جوان28 الموافؽ لػ االربعاء بالجمسة المنعقدة يوم يمن شطيبةوعضوية األستاذين محمد سميم بودربالة و أ

في مادة فض  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن بػ 
:النزاعات بين   

 وجدي الجربي:المدعي 
 جمعية االتحاد الرياضي بقرمدة في شخص ممثميا القانوني :المدعى عليها 

 في الوقائع و االجراءات

حٌث ٌستفاد من أوراق ملف قضٌة الحال ، قٌام المدعً باٌداع عرٌضة كتابٌة لدى مصالح كتابة الضبط بالجامعة 

عقد جمعية االتحاد الرياضي بصيادة ، عارضا أنه ابرم مع المدعى علٌها 08/6/2017التونسٌة لكرة الٌد بتارٌخ 

 الى غاٌة نهاٌة 01/9/2016احتراف تم بموجبه انتدابه للعب فً صفوف فرٌق االكابر عن الفترة الممتدة من 

 دٌنار ، وان 2000 دٌنار و منحة امضاء قدرها 900 وفق راتب شهري قدره 2016/2017الموسم الرٌاضً 

 بما ٌعادل مبلغ 2017معاقدته المدعى علٌها قد تخلفت عن خالصه فً جزء من رواتب شهري مارس و افرٌل 

 دٌنار اضافة الى عدم خالصه فً قٌمة منحة امضاء العقد المتفق علٌها ،منتهٌا إلى طلب إلزامها صلب 800قدره 

. دٌنار2800ن تؤدي لفائدته مبلغا جملٌا قدره أالعرٌضة الكتابٌة ب  

 و لم 11 و تم ترسٌمها تحت عدد 21/6/2017و حٌث عٌنت القضٌة المذكورة مراجعها بالطالع للنظر بجلسة ٌوم 

ٌحضر المدعً رغم وقوع استدعاءه بصفة قانونٌة و تبٌن ورود مكتوب من الجمعٌة المدعى علٌها تلتمس من خالله 
.مزٌد تاخٌر القضٌة لتمكٌنها من اعداد وسائل دفاعها طبقا لما ٌقتضٌه القانون  

 جوان و حضر فٌها رئٌس جمعٌة االتحاد الرٌاضً بقرمدة و 28و حٌث قررت اللجنة تاخٌر القضٌة بجلسة ٌوم 

 مضمن بهما حسب تصرٌحه امضاء المدعً فً 1009 و 1008ادلى بوصلً خالص مضمنٌن توالٌا تحت عدد 

 دٌنار و تمسك بعدم وجاهة طلب المدعً فً التوصل بمنحة امضاء العقد لسبق 2000التوصل بمبلغ جملً قدره 
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 فً 2017خالصها من طرف المدعى علٌها كما صادق على تعمٌر ذمته بالمتبقى من رواتب اشهر مارس و افرٌل 

  دٌنار800حدود مبلغ 

 و حٌث لم ٌحضر المدعً رغم استدعاءه طبقا للقانون

 و حٌث قررت اللجنة حجز القضٌة للمفاوضة و التصرٌح اثر الجلسة حٌث كان قرارها كاالتً بٌانه

  من حيث القانون

 دٌنار ٌتمثل فً مبلغ قدره 2800حٌث كانت الدعوى تهدف الى طلب الزام المدعى علٌها باداء مبلغ جملً قدره 

 اضافة الى قٌمة منحة امضاء عقد 2017 دٌنار بعنوان جزء غٌر خالص من رواتب شهري مارس و افرٌل 800

  دٌنار2000معلومها 

و حٌث ادلت المدعى علٌها بواسطة رئٌسها ما ٌفٌد براءة ذمتها من الدٌن المتمسك بعدم خالصه بعنوان منحة 
2017امضاء العقد االتفاقٌة و اقرت صحة تعمٌر ذمتها بالمتبقى من رواتب شهري مارس و افرٌل   

  دٌنار 800و حٌث تكون ذمة المدعى علٌها عامرة فً حدود مبلغ جملً قدره 

 لهذه األسباب

ة  فً شخص ممثلها القانونً بأن تدفع لفائداالتحاد الرٌاضً بقرمدة جمعٌة دعى علٌهاقررت اللجنة ابتدائٌا إلزام الم
2017 المتبقى من رواتب مستحقة عن شهري مارس و افرٌل   دٌناربعنوان800 مبلغوجدي الجربً  المدعً   
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 الجامعت التىنسيت لكزة اليد
 انهجُخ انًغكؼٚخ نلغ انُؼاػبد

 

 

 قـزار في مادة فض النزاعاث
 

 09القضيت عدد 
  2017 جٕاٌ 28تاريخ التصزيح بالقزار 

 

د ػ بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايفض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
 جٕاٌ  28 الموافؽ لػ االربعاء بالجمسة المنعقدة يوم سامح التميمػية و ػوعضوية األستاذين محمد سميم بودربال

في  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن بػ 2017
: مادة فض النزاعات بين 

 فارس حسين:المدعي 
 جمعية نادي كرة اليد بجمال في شخص ممثميا القانوني :المدعى عليها 

 

 في الىقائع و االجزاءاث
 

دٛث ٚـزلبص يٍ أٔعام يهق هؼٛخ انذبل ، هٛبو انًضػٙ ثبٚضاع ػغٚؼخ كزبثٛخ نضٖ يظبنخ كزبثخ انؼجؾ ثبنجبيؼخ 

 ػوض الػت جمعية نادي كرة اليد بجمال، ػبعػب أَّ اثغو يغ انًضػٗ ػهٛٓب 22/5/2017انزَٕـٛخ نكغح انٛض ثزبعٚز 

 يجُٛب اَّ نى ٚزٕطم 2016/2017يذزغف رى ثًٕججّ اَزضاثّ نهؼت نلبئضح كغٚن االكبٚغ ػٍ كبيم انًٕؿى انغٚبػٙ 

 صُٚبع إػبكخ انٗ عٔارت اشٓغ كٛلغ٘ ، 6000ثجًهخ يٍ انًـزذوبد انًزًثهخ كٙ هـؾ يٍ يُذخ ايؼبء انؼوض يؼهٕيّ 

 صُٚبع ثًب ٚجؼم يؼبهضرّ يضُٚخ نّ ثًجهؾ جًهٙ هضعِ أعثؼخ ػشغ 8000 ٔ ْٕ يب هضعِ 2017يبعؽ، اكغٚم ٔ يب٘ 

 .ٌ رؤص٘ نلبئضرّ انًجهؾ انجًهٙ انًظكٕعأانق صُٚبع ،يُزٓٛب إنٗ ؽهت إنؼايٓب طهت انؼغٚؼخ انكزبثٛخ ة (14000)

ٔ دؼغ 09 ٔ رى رغؿًٛٓب رذذ ػضص 07/6/2017ٔ دٛث ػُٛذ انوؼٛخ انًظكٕعح يغاجؼٓب ثبنطبنغ نهُظغ ثجهـخ ٕٚو 

 كٙ ؽهت سالص يـزذوبرّ رى رٕجّٛٓ نلبئضح 02/5/2017انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ اصنٗ ثًذؼغ رُجّٛ يؤعر كٙ 

 انًضػٗ ػهٛٓب ثٕاؿطخ ػضل انزُلٛظ األؿزبط جًبل جًؼخ 

ٔ دٛث دؼغ كٙ دن انجًؼٛخ انًضػٗ ػهٛٓب انـٛض َجٛت ثوٛوخ ٔ اكبص اٌ انًضػٙ اَوطغ كٙ ؿؼٌٕ يُزظق شٓغ 

 ػٍ انُشبؽ انغٚبػٙ صٌٔ ؿبثن اشؼبع ٔ ثضٌٔ ؿجت شغػٙ ٔ اصنٗ ثًذؼغ يؼبُٚخ يذغع 2017اكغٚم يٍ ؿُخ 

 ثٕاؿطخ ػضل انزُلٛظ األؿزبط عػب انجطالٔ٘ ٚلٛض يب رًـك ثّ يًثم انًطهٕثخ يُزٓٛب انٗ انًطبنجخ 21/4/2017ثزبعٚز 

ثغكغ صػٕٖ انًضػٙ نؼضو ادوٛزّ ثبنًجبنؾ انًبنٛخ انًطبنت ثٓب جغاء هطؼّ نهؼالهخ انزؼبهضٚخ ثظلخ أدبصٚخ ٔ ثضٌٔ أ٘ 

 يجغع شغػٙ

ٔ دٛث رُبٔل انًضػٙ انكهًخ، ٔ اكبص اَّ ثبنلؼم نى ٕٚاطم انزًبعٍٚ يغ كغٚوّ الؿجبة طذٛخ ثبػزجبعِ رؼغع انٗ 

 يٍ يجهخ 8 يٕجّ نهًضػٗ ػهٛٓب ػهٗ يؼُٗ ادكبو انلظم 25/4/2017إطبثخ ثهٛـخ ٔ اصنٗ ثًذؼغ اػالو يؤعر كٙ 

 رؼًٍ اػاليب نٓب 17871انًغاكؼبد انًضَٛخ ٔ انزجبعٚخ ثٕاؿطخ عهٛى ػضل انزُلٛظ األؿزبط جًبل جًؼخ رذذ ػضص 

ثزؼغػّ الطبثخ طذجخ َـشخ يٍ يهق ؽجٙ يضػى ثكشٕكبد ؽجٛخ رلٛض سؼٕػّ نؼالج نهـغع يغ يطبنجزّ انُبص٘ 

 ثٛبٌ يٕهلّ يٍ يـبنخ ٔجٕة انزكلم ثزهك انًظبعٚق

 

ٔ دٛث ثؼض االَزٓبء يٍ يجبشغح اجغاءاد االؿزًبع ٔ االؽالع ػهٗ أعام انًهق، هغعد انهجُخ دجؼ يهق انوؼٛخ 

 يغ يطبنجخ انًضػٙ كٙ االثُبء ثبالصالء ثجطبهخ ػاليخ انجهٕؽ انًزؼهوخ 21/6/2017نهًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ ثجهـخ ٕٚو 
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 يٍ انًضػٙ نلبئضح انجًؼٛخ انًضػٗ ػهٛٓب ٔ رى انزًضٚض كٙ 25/4/2017 انًٕجّ ثزبعٚز 17871ثًذؼغ االػالو ػضص 

  دٛث ٔ ثؼض انًضأنخ انوبََٕٛخ هغعد انهجُخ يب ٚه28/6/2017ٙكزغح انًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ انٗ جهـخ ٕٚو 

  من حيث القانىن
 

دٛث كبَذ انضػٕٖ انًغكٕػخ يٍ انطبنت رٓضف كٙ يُزٓٗ رذغٚغْب إنٗ ؽهت إنؼاو انًضػٗ ػهٛٓب ثضكغ يجهؾ يؼهٕو 

 صُٚبع إػبكخ انٗ عٔارت ؿٛغ سبنظخ ػٍ اشٓغ كٛلغ٘ ، 6.000,000هـؾ يٍ يُذخ ايؼبء انؼوض ؿٛغ سبنض هضعِ

يب هضعِ أعثؼخ ػشغ   صُٚبع ثًب ٚـبٔ٘ جًهٛب8.000,000 كٙ دضٔص يجهؾ2017يبعؽ، اكغٚم ٔ يب٘ 

 انق صُٚبع (14.000,000)

ٔ دٛثهى رُبػع انًضػٗ ػهٛٓب كٙ هًٛخ رهك انًجبنؾ انًطبنت ثٓب ٔ نى رضل ثًب هض ٚلٛض ثغاءح طيزٓب يٍ رهك انًجبنؾ ٔ 

اَذظغ يٕهلٓب ايبو انهجُخ كٙ انزًـك ثؼضو ادوٛخ انًضػٙ ثًـزذوبرّ انًطبنت ثٓب جغاء هطؼّ كٙ يُزظق شٓغ 

  نهؼالهخ انزؼبهضٚخ يٍ جبَت ٔادض ثضٌٔ ؿبثن اشؼبع ٔ صٌٔ يجغع شغػ2017ٙاكغٚم 

 ركٌٕ ؿٛغ ط٘ يٕػٕع َؼاع ثبػزجبع 2017ٔ دٛث اٌ جًٛغ انًجبنؾ انٕاججخ األصاء ػٍ انلزغح انـبثوخ نشٓغ اكغٚم 

ثجٕد رٕاطم انؼالهخ انزؼبهضٚخ ثظلخ ؽجٛؼٛخ ؽٛهخ رهك انلزغح ثًب ٚجؼم يٍ ؽهت أصاء انًزجوٗ يٍ يُذخ االيؼبء 

 يٍ ػوض االَزضاة ٔ كظنك ؽهت أصاء جغاٚبد اشٓغ 4 ؽجوب نهلظم 2017انظ٘ ٚذم اجم سالطّ كٙ شٓغ جبَلٙ 

  كٙ ؽغٚوّ ٔاهؼب ٔ هبََٕب2017كٛلغ٘ ٔ يبعؽ 

 ، كوض ثجذ 2017 رؼبهض٘ يٍ ػضيّ كٙ ؿؼٌٕ شٓغ اكغٚم أنخ يضٖ اعركبة انًضػٙ نشؾأٔ دٛث كٙ سظٕص يؾ

 الؿجبة طذٛخ َزٛجخ 2017يٍ يظغٔكبد انًهق اٌ انًضػٙ هض اَوطغ ػٍ انُشبؽ انغٚبػٙ كٙ ؿؼٌٕ شٓغ اكغٚم 

إطبثخ رؼغع نٓب ٔ اكهخ كٙ اثجبد طنك ثبػزجبعِ هض رٕنٗ عؿًٛب اػالو يؼبهضرّ ثظنك ثٕاؿطخ يذؼغ اػالو يكزًم 

 نلبئضح يؼبهضرّ 25/4/2017انشغٔؽ انوبََٕٛخ ٔ اإلجغائٛخ رى اعؿبنّ ػجغ عهٛى ػضل انزلٛظ األؿزبط جًبل جًؼخ ثزبعٚز 

 رؼبهض٘ يثهًب رًـكذ ثّ انًضػٗ أثًب ٚجؼم يٍ اَوطبػّ ػٍ يٕاطهخ انُشبؽ انغٚبػٙ شغػٛب ٔ سبنٛب يٍ أ٘ سؾ

  انًطبنت ثٓب ٔاججخ األصاء كٙ جبَت انًضػٗ ػهٛٓب2017ػهٛٓب ثًب ٚجؼم يٍ عٔارت اشٓغ اكغٚم ٔ يب٘ 

 

 لهذه األسباب
 

 كٙ ششض يًثهٓب انوبََٕٙ ثأٌ رضكغ نلبئضح َبص٘ كغح انٛض ثجًبل جًؼٛخ صػٗ ػهٛٓبهغعد انهجُخ اثزضائٛب إنؼاو انى

كٛلغ٘، يبعؽ، اكغٚم ٔ يب٘  عٔارت ؿٛغ سبنظخ ػٍ اشٓغ صُٚبع ثؼُٕاٌ 14.000,000يجهؾ  كبعؽ دـٍٛانًضػٙ 

  2016/2017 ػٍ كبيم انًٕؿى انغٚبػٙ  اػبكخ انٗ هـؾ ؿٛغ سبنض ػٍ يُذخ ايؼبء انؼوض2017
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 الجامعت التىنسيت لكزة اليد
 انهجُخ انًغكؼٚخ نلغ انُؼاػبد

 

 قـزار في مادة فض النزاعاث
 

 12القضيت عدد 
  2017 جٕاٌ 28تاريخ التصزيح بالقزار 

 بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايػد فض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
 جٕاٌ  28 الموافؽ لػ االربعاء بالجمسة المنعقدة يوم يمن شطيبةوعضوية األستاذين محمد سميم بودربالة و أ

في  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن بػ 2017
: مادة فض النزاعات بين 

 فتحي فقيو سميمان:المدعي 
 جمعية النادي الرياضي الياللي في شخص ممثميا القانوني :المدعى عليها 

 

 في الىقائع و االجزاءاث
 

دٛث ٚـزلبص يٍ أٔعام يهق هؼٛخ انذبل ، هٛبو انًضػٙ ثبٚضاع ػغٚؼخ كزبثٛخ نضٖ يظبنخ كزبثخ انؼجؾ ثبنجبيؼخ 

 ػوض جمعية النادي الرياضي الياللي، ػبعػب أَّ اثغو يغ انًضػٗ ػهٛٓب 08/6/2017انزَٕـٛخ نكغح انٛض ثزبعٚز 

 انٗ ؿبٚخ 14/12/2016ادزغاف رى ثًٕججّ اَزضاثّ نهؼت كٙ طلٕف كغٚن االكبثغ ػٍ انلزغح انًًزضح يٍ 

 صُٚبع ، ٔاٌ يؼبهضرّ انًضػٗ ػهٛٓب هض 2000ٔ يُذخ ايؼبء هضعْب  صُٚبع 700 ٔكن عارت شٓغ٘ هضعِ 30/6/2017

 ثًب ٚؼبصل يجهؾ جًهٙ 2017 عٔارت ػٍ اشٓغ كٛلغ٘، يبعؽ ، اكغٚم ، يب٘ ٔ جٕاٌ 05رشهلذ ػٍ سالطّ كٙ ػضص 

 .ٌ رؤص٘ نلبئضرّ طنك انًجهؾأ صُٚبع ،يُزٓٛب إنٗ ؽهت إنؼايٓب طهت انؼغٚؼخ انكزبثٛخ ة3500هضعِ 

 ٔ نى 12 ٔ رى رغؿًٛٓب رذذ ػضص 21/6/2017ٔ دٛث ػُٛذ انوؼٛخ انًظكٕعح يغاجؼٓب ثبنطبنغ نهُظغ ثجهـخ ٕٚو 

ٚذؼغ انًضػٙ عؿى ٔهٕع اؿزضػبءِ ثظلخ هبََٕٛخ ٔ رجٍٛ ٔعٔص يكزٕة يٍ انجًؼٛخ انًضػٗ ػهٛٓب يؤعر كٙ 

 . رهزًؾ يٍ سالنّ يؼٚض ربسٛغ انوؼٛخ نزًكُٛٓب يٍ رـٕٚخ ٔػؼٛخ انًضػٙ ٔ رًكُّٛ يٍ يـزذوبر20/6/2017ّ

 جٕاٌ ٔ نى ٚذؼغ اؽغاف انوؼٛخ ٔ ػهٗ ػٕء يب اروضو هغعد 28ٔ دٛث هغعد انهجُخ ربسٛغ انوؼٛخ ثجهـخ ٕٚو 

 انهجُخ دجؼ انوؼٛخ نهًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ اثغ انجهـخ دٛث كبٌ هغاعْب كبالرٙ ثٛبَّ

  من حيث القانىن
 

 عٔارت 05 صُٚبع ٚزًثم كٙ ػضص 3500دٛث كبَذ انضػٕٖ رٓضف انٗ ؽهت انؼاو انًضػٗ ػهٛٓب ثبصاء يجهؾ جًهٙ هضعِ 

 2017ؿٛغ سبنظخ ػٍ اشٓغ كٛلغ٘، يبعؽ ، اكغٚم ، يب٘ ٔ جٕاٌ 

ٔ دٛث نى رضنٙ انًضػٗ ػهٛٓب يب ٚلٛض اَوؼبء انضٍٚ يٕػٕع انًطبنجخ أ ثغاءح طيُٓب يُّ اػبكخ انٗ آَب اهغد ػًٍ 

  ثظذخ رؼًٛغ طيزٓب رجبِ انًضػٙ كٙ سظٕص انضٍٚ انًطبنت ثّ 20/6/2017يغاؿهخ عؿًٛخ طبصعح ػُٓب ثزبعٚز 

 ٔ دٛث رظغح انهجُخ ثٕجبْخ ؽهجبد انًضػٙ

 

 لهذه األسباب
 كٙ ششض يًثهٓب انوبََٕٙ ثأٌ رضكغ نلبئضح انُبص٘ انغٚبػٙ انٓالنٙ جًؼٛخ صػٗ ػهٛٓبهغعد انهجُخ اثزضائٛب إنؼاو انى

 عٔارت ؿٛغ سبنظخ ػٍ اشٓغ كٛلغ٘، يبعؽ ، 05ػضص ثؼُٕاٌ  صُٚبع3.500,000يجهؾ كزذٙ كوّٛ ؿهًٛبٌ انًضػٙ 

 2017اكغٚم ، يب٘ ٔ جٕاٌ 
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 الجامعت التىنسيت لكزة اليد
 انهجُخ انًغكؼٚخ نلغ انُؼاػبد

 

 قـزار في مادة فض النزاعاث
 

 

 08القضيت عدد 
 2017 ؿجزًجغ 11تاريخ التصزيح بالقزار 

 

د ػ بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايفض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
 ؿجزًجغ 11 الموافؽ لػ االثنين بالجمسة المنعقدة يوم ايمن شطيبػةة و ػوعضوية األستاذين محمد سميم بودربال

في  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن بػ 2017
 :مادة فض النزاعات بين 

 شارع بالل حي الستاغ قرطاج تونس 28اميرة المصباحي، مينتيا العبة كرة يد محترفة  القاطنة بػ  :ةالمدعي
  شارع باب الجديد تونس57جمعية النادي االفريقي في شخص ممثميا القانوني مقرىا االجتماعي بػ :المدعى عليها 

 

 في الىقائع و االجزاءاث
 

دٛث ٚـزلبص يٍ أٔعام يهق هؼٛخ انذبل ، هٛبو انًضػٛخ ثبٚضاع ػغٚؼخ كزبثٛخ نضٖ يظبنخ كزبثخ انؼجؾ ثبنجبيؼخ 

ػوض اَزضاة جمعية النادي االفريقي، ػبعػخ أَٓب اثغيذ يغ انًضػٗ ػهٛٓب 02/12/2016انزَٕـٛخ نكغح انٛض ثزبعٚز 

 رى ثًٕججّ اَزضاثٓب كالػجخ ػًٍ طلٕف كغٚن انكجغٚبد نًضح سًؾ 06/12/2013 ٔ 18/9/2013يًؼٗ ثزبعٚشٙ 

 ، يجُٛخ آَب نى رزوبػٗ جغاٚبرٓب 30/6/2018 انٗ ؿبٚخ 01/8/2013ؿُٕاد عٚبػٛخ ػٍ انلزغح انًًزضح يٍ  (5)

 ثًب اػغ ثٓب يبصٚب ٔ 2016 انٗ ؿبٚخ شٓغ أكزٕثغ 2015انشٓغٚخ انًـزذوخ ػٍ انلزغح انًزغأدخ ثٍٛ شٓغ ؿجزًجغ 

 .يؼُٕٚب ، يُزٓٛخ انٗ ؽهت كـز ػوضْب جغاء انشطأ انزؼبهض٘ انًغركت يٍ يؼبهضرٓب

 

ٔ 08 ٔ رى رغؿًٛٓب رذذ ػضص 07/6/2017ٔ دٛث ػُٛذ انوؼٛخ انًظكٕعح يغاجؼٓب ثبنطبنغ نهُظغ ثجهـخ ٕٚو 

دؼغد انًضػٛخ ٔ رًـكذ ثطهجبرٓب ٔ دؼغ ػٍ انًطهٕثخ انـٛض ػظبو انذًؼأ٘ ثظلزّ انكبرت انؼبو انًـبػض 

ثبنُبص٘ ٔ ؽهت انزأسٛغ نالؽالع ػهٗ يظغٔكبد انًهق ٔ اػضاص جٕاة انُبص٘ عصا ػهٗ انضػٕٖ ٔ هغعد انهجُخ 

 ٔ رى يؼٚض رأسٛغ انوؼٛخ ػهٗ دبنزٓب 21/6/2017االؿزجبثخ نهطهت ٔ رأسٛغ انوؼٛخ نًٕاطهخ انُظغ كٛٓب ثجهـخ ٕٚو 

 دٛث دؼغ انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ نى رذؼغ انًضػٗ ػهٛٓب ٔ رجٍٛ آَب اػبكذ روغٚغا 28/6/2017ثجهـخ ٕٚو 

 رًـكذ يٍ سالنّ ثبٌ انُبص٘ ؽهت يٍ انًضػٛخ ثٕاؿطخ يـؤٔنٙ 28/6/2017كزبثٛب ػًُزّ ثكزبثخ انؼجؾ ثزبعٚز 

 ثبنجذث ػٍ كغٚن اسغ يغ اؿزؼضاصِ نزـغٚذٓب ؿٛغ آَب 2015/2016كغع كغح انٛض يغ ثضاٚخ انًٕؿى انغٚبػٙ 

 ٔ نى رًؼٙ االجبػح انغٚبػٛخ نهًٕؿًٍٛ انغٚبػٍٛٛ انًززبنٍٛٛ 2015هبؽؼذ انزًبعٍٚ يُظ شٓغ ؿجزًجغ 

 ٔ ْٕ يب ٚجؼهٓب يشهخ ثبنزؼايبرٓب رجبِ انُبص٘ ٔ ؿٛغ يذوخ ثبنًطبنجخ ثب٘ رؼٕٚغ يبنٙ 2016/2017 ٔ 2015/2016

 ، ٔهض اَزٓذ انًضػٗ ػهٛٓب طهت روغٚغْب انكزبثٙ انٗ ؽهت انذكى ثؼضو ؿًبع انضػٕٖ االطهٛخ انًغكٕػخ يٍ انًضػٛخ

 

ٔ دٛث ثؼض االَزٓبء يٍ يجبشغح اجغاءاد اؿزوغاء انًهق ٔ االؽالع ػهٗ أعاهّ، هغعد انهجُخ دجؼ يهق انوؼٛخ 

 ٔ 11/9/2017 ٔ رى انزًضٚض كٙ انًلبٔػخ ثجهـزٍٛ اسغْب جهـخ ٕٚو 05/7/2017نهًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ ثجهـخ ٕٚو 

 :ثؼض انًضأنخ انوبََٕٛخ هغعد انهجُخ يب ٚهٙ
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  من حيث القانىن
 

دٛث كبَذ انضػٕٖ انًغكٕػخ يٍ انطبنجخ رٓضف إنٗ ؽهت كـز ػوض االَزضاة انًًؼٗ ثٍٛ انطغكٍٛ ثزبعٚشٙ 

  ؽجوب نهوب20/12/2013ٌَٕ ٔ انًٕصع نضٖ يظبنخ انجبيؼخ انزَٕـٛخ نكغح انٛض ثزبعٚز 06/12/2013 ٔ 18/9/2013

 

ٔ دٛث اؿزُض ؽهت انلـز انًغكٕع يٍ انًضػٛخ ػهٗ اؿبَٛض يلبصْب طضٔع سطب رؼبهض٘ يٍ انًضػٗ ػهٛٓب كٙ ػضو 

سالطٓب كٙ جغاٚبرٓب انشٓغٚخ انًزلن ػهٛٓب طهت انؼوض ٔ ْٙ جغاٚبرٓب انشٓغٚخ انًـزذوخ ػٍ انلزغح انًزغأدخ ثٍٛ 

 ٔ اصنذ انًضػٛخ طذجخ ػغٚؼخ صػٕاْب ثغؿبنخ رُجّٛ يـجن 2016 انٗ ؿبٚخ شٓغ أكزٕثغ 2015شٓغ ؿجزًجغ 

  كٙ ؽهت سالطٓب كٙ يـزذوبرٓب انًظكٕعح21/11/2016يٕجٓخ نًؼبهضرٓب ثزبعٚز 

 

ٔ دٛث اَذظغ يٕهق انًضػٗ ػهٛٓب كٙ انزًـك ثٕجٕص ارلبم ػًُٙ ثٍٛ انطغكٍٛ كٙ رـغٚخ انالػجخ ػُض ثضاٚخ 

 2015 ٔ رؼًض انًضػٛخ انزـٛت ػٍ دؼٛغح انُبص٘ ٔ ْجغ انزًبعٍٚ يُظ شٓغ ؿجزًجغ 2015/2016انًٕؿى انغٚبػٙ 

يغ عكؼٓب ايؼبء إجبػح عٚبػٛخ نلبئضح انُبص٘ ثًب ٚشكم يٕججب نؼضو ؿًبع صػٕاْب كٙ ؽهت انؼاو انُبص٘ ثأصاء أ٘ 

 يـزذوبد يبنٛخ نلبئضح انًضػٛخ

 

ٔ دٛث ٔ نئٍ نى رثجذ انًضػٗ ػهٛٓب يب جبء طهت صكٕػبرٓب ثبنٕؿبئم انوبََٕٛخ انًزبدخ نٓب كٙ يبصح اثجبد االسالل 

ثبالنزؼايبد انزؼبهضٚخ كٙ سظٕص هطغ انالػجخ نهؼوض يٍ جبَت ٔادض ٔ يوبؽؼزٓب نُشبؽ انلغٚن، اال اٌ يجبل َظغ 

انهجُخ انًغكؼٚخ نلغ انُؼاػبد كٙ صػٕٖ انذبل ٚكٌٕ يوٛضا ثطجٛؼخ انطهجبد انًغكٕػخ ايبيٓب صٌٔ إيكبَٛخ انزٕؿغ 

 كٛٓب يٍ رهوبء َلـٓب ثبػزجبع اٌ انهجُخ ال ًٚكُٓب انُظغ ٔ انوؼبء ثًب نى ٚطهجّ انشظٕو 

 

ٔ دٛث اٌ انًضػٛخ هض اهزظغد ػهٗ ثهٕعح ؽهت ٔدٛض ايبو انهجُخ كٙ يؼبُٚخ اَلـبر ػوضْب نؼضو انٕكبء ثّ يٍ ؽغف 

 يؼبهضرٓب صٌٔ ٔجٕص أ٘ ؽهجبد يبنٛخ كٙ االنؼاو ثأصاء يـزذوبد يبنٛخ سالكب نًب طْجذ انّٛ انًضػٗ ػهٛٓب ٔ َبهشزّ

 

ٔ دٛث نى رضل انًضػٗ ػهٛٓب ثًب هض ٚلٛض ثغاءح طيزٓب يٍ رهك انًجبنؾ ٔ نى رثجذ ثبنٕؿبئم انوبََٕٛخ انًزبدخ نٓب انشطأ 

انزؼبهض٘ انًزًـك ثّ يٍ ؽغكٓب كٙ جبَت انًضػٛخ، ثًب ٚجؼم يٍ ػُظغ انشطأ انزؼبهض٘ كٙ جبَت انًضػٗ ػهٛٓب 

 هبئًب ٔ ثبثزب يزٗ نى رٕكٙ ثبنزؼايبرٓب انًبنٛخ رجبِ انًضػٛخ رطجٛوب نشغٔؽ ػوض االَزضاة انًجغو ثًُٛٓب

 

 129ٔ دٛث ٚكٌٕ ؽهت كـز انؼوض يؤؿـب يٍ انُبدٛزٍٛ انوبََٕٛخ ٔ انٕاهؼٛخ ٔ ٚزجّ ٔ انذبنخ رهك ٔ رطجٛوب نهلظم 

يٍ انزغارٛت انؼبيخ نهجبيؼخ انزَٕـٛخ نكغح انٛض، انزظغٚخ ثبَلـبر ػوض االَزضاة انًجغو ثٍٛ انطغكٍٛ ٔ انًًؼٗ 

  ٔ اكـبء هغاع انلـز ثبنُلبط انؼبجم ؽجوب نهوب06/12/2013ٌَٕ ٔ 18/9/2013ثزبعٚشٙ 

 

 لهذه األسباب
 

 يٍ يجهخ االنزؼايبد ٔ 242 يٍ انزغارٛت انؼبيخ نهجبيؼخ انزَٕـٛخ نكغح انٛض ٔ انلظم 129ٔ ػًال ثأدكبو انلظم 

 18/9/2013ثزبعٚشٙ انزظغٚخ ثبَلـبر ػوض االَزضاة انًجغو ثٍٛ انطغكٍٛ ٔ انًًؼٗ هغعد انهجُخ اثزضائٛب انؼوٕص، 

  ٔ اكـبء هغاع انلـز ثبنُلبط انؼبجم ؽجوب نهوب06/12/2013ٌَٕٔ 
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 الجامعة التونسية لكرة اليد
 اللجنة المركزٌة لفض النزاعات

قـرار في مادة فض النزاعات                                                           

63القضية عدد   

2017 فٌفري 21 تاريخ التصريح بالقرار   

 بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايػد وعضوية فض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
بمقر الجامعة  2017 فٌفري 21 الموافؽ لػ لثالثاءاألستاذين محمد سميم بودربالة و سامح التميمي بالجمسة المنعقدة يوم ا

 :في مادة فض النزاعات بين  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11التونسية لكرة اليد الكائن بػ 
  سوسة3احمد عطية القاطن بحي سيمول :المدعي 

 جمعية االتحاد الرياضي بصيادة في شخص ممثميا القانوني مقرىا بالقاعة :المدعى عليها 
 الرياضية المغطاة شارع البيئة صيادة
 في الوقائع و االجراءات

حٌث ٌستفاد من أوراق ملف قضٌة الحال ، قٌام المدعً باٌداع عرٌضة كتابٌة لدى مصالح كتابة الضبط بالجامعة 

عقد جمعية االتحاد الرياضي بصيادة ، عارضا أنه ابرم مع المدعى علٌها 09/6/20166التونسٌة لكرة الٌد بتارٌخ 

 وفق راتب شهري 2015/2016احتراف تم بموجبه انتدابه للعب فً صفوف فرٌق االكابر عن فترة الموسم الرٌاضً 

 دٌنار و ان معاقدته المدعى علٌها قد تخلفت عن خالصه فً مستحقات اشهر فٌفري، مارس، افرٌل و 450,000قدره 

ن تؤدي لفائدته أ دٌنارمنتهٌا إلى طلب إلزامها صلب العرٌضة الكتابٌة ب1.600,000 بما ٌبلغ جملٌا ما قٌمة 2017ماي 

 .المبلغ المذكور

 و حضر 63 و تم ترسٌمها تحت عدد 27/6/2016و حٌث عٌنت القضٌة المذكورة مراجعها بالطالع للنظر بجلسة ٌوم 

المدعً بالجلسة و تمسك بمضمون عرٌضة الدعوى و لم تحضر المدعى علٌها بالجلسة رغم وقوع استدعائها بصفة 
 .قانونٌة

 و تم التمدٌد فٌها بعدة جلسات اخرها جلسة 2016/5/25و حٌث حجزت القضٌة للمفاوضة و التصرٌح بالحكم بجلسة ٌوم

 2017 فٌفري 21ٌوم 

  من حيث القانون
ن تؤدي لفائدة المدعً مبلغ قدره أحٌث كانت الدعوى تهدف فً منتهى تحرٌرها إلى طلب إلزام المدعى علٌها ب

 .2016/2015 اشهر غٌر خالصةعن الموسم الرٌاضً 04 دٌنار بعنوان أجور عدد 1.600,000

و حٌث لم تدل بما ٌفٌد خالص المبالغ المطالب بها بمناسبة التداعً الحالً و هً مبالغ ذات طابع مبرر طبقا للعقد المبرم 
 بٌن الطرفٌن

و حٌث أن ما انعقد على الوجه الصحٌح ٌقوم مقام القانون فٌما بٌن المتعاقدٌن و طالما كان ملف الدعوى خالٌا مما ٌفٌد 
 انقضاء االلتزام أو براءة ذمة المدعى علٌها فانه ٌكون حرٌا الحكم بإلزامها باألداء طبقا لطلبات المدعً

 لهذه األسباب
 فً شخص ممثلها القانونً بأن تدفع لفائدة المدعً االتحاد الرٌاضً بصٌادةقررت اللجنة ابتدائٌا إلزام المطلوبة جمعٌة 

 بعنوان رواتب شهرٌة غٌر خالصة عن الموسم أشهر 04بعنوان أجور عدد  دٌنار1.600,000 مبلغ احمد عطٌة 

 2016/2015.الرٌاضً 
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 الجامعت التىنسيت لكزة اليد
 انهجُخ انًغكؼٚخ نلغ انُؼاػبد

 

 

 قـزار في مادة فض النزاعاث

 
 

 01القضيت عدد
 2017 جٕاٌ 28تاريخ التصزيح بالقزار 

 

 بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايػد فض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
 جٕاٌ  28 الموافؽ لػ االربعاء بالجمسة المنعقدة يوم يمن شطيبةوعضوية األستاذين محمد سميم بودربالة و أ

في  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن بػ 2017
: مادة فض النزاعات بين 

 محمد المعتمري:المدعي  -1
 جمعية اليالل الرياضي بمساكن في شخص ممثميا القانوني :المدعى عليها  -2

 

 في الىقائع و االجزاءاث
 

دٛث ٚـزلبص يٍ أٔعام يهق هؼٛخ انذبل ، هٛبو انًضػٙ ثبٚضاع ػغٚؼخ كزبثٛخ نضٖ يظبنخ كزبثخ انؼجؾ ثبنجبيؼخ 

 ػوض جمعية اليالل الرياضي بمساكن، ػبعػب أَّ اثغو يغ انًضػٗ ػهٛٓب 09/3/2017انزَٕـٛخ نكغح انٛض ثزبعٚز 

 ٔكن عارت شٓغ٘ 2016/2017ادزغاف رى ثًٕججّ اَزضاثّ نزضعٚت طلٕف كغٚن االكبثغ ػٍ كبيم انًٕؿى انغٚبػٙ 

 30/01/2017 صُٚبع ، ٔاٌ يؼبهضرّ انًضػٗ ػهٛٓب هض رٕنذ آَبء يٓبيّ ثظلخ رؼـلٛخ ٔ ادبصٚخ ثزبعٚز 2000هضعِ 

 ،يُزٓٛب إنٗ ؽهت إنؼايٓب طهت 14/10/2016صٌٔ اٌ ٚكٌٕ هض رٕطم ثًـزذوبرّ يُظ ثضاٚخ يجبشغرّ نًٓبيّ ثزبعٚز 

 07ٌ رؤص٘ نلبئضرّ جًٛغ عٔارجّ انًزلن ػهٛٓب طهت انؼوض انٗ َٓبٚخ يضرّ ٔ هضع طنك يؼهٕو ػضص أانؼغٚؼخ انكزبثٛخ ة

 . صُٚبع14000عٔارت شٓغٚخ ٔ ْٕ يب هًٛزّ يجهؾ 

ٔ دؼغ 01 ٔ رى رغؿًٛٓب رذذ ػضص 07/6/2017ٔ دٛث ػُٛذ انوؼٛخ انًظكٕعح يغاجؼٓب ثبنطبنغ نهُظغ ثجهـخ ٕٚو 

انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ دؼغ كٙ دن انجًؼٛخ انًضػٗ ػهٛٓب انـٛض ؿشبٌ ؿُٕثخ ٔ اصنٗ ثزوغٚغ رًـك يٍ سالنّ 

اٌ انًضعة هض اؿُذت يٍ رهوبء َلـّ الؿجبة طذٛخ ؽبنجب رًكُّٛ يٍ اػبكخ ثؼغ انًهذٕظبد كٙ جهـخ اسغٖ ثؼض 

 .ربجٛم انُظغ كٙ انًهق

 30/01/2017ٔ دٛث ثبنزذغٚغ ػهٗ يًثم انًضػٗ ػهٛٓب، اكبص ْظا االسٛغ اَّ رى آَبء يٓبو انًضعة انًضػٙ ثزبعٚز 

 ٔ طبصم ػهٗ انٕهبئغ انًؼغٔػخ طهت ػغٚؼخ انضػٕٖ كًب ؽهت رأسٛغ انوؼٛخ الٚجبص دم طهذٙ يغ انًضػٙ

ٔ دٛث ثؼض االؿزًبع انٗ االؽغاف، هغعد انهجُخ دجؼ يهق انوؼٛخ نهًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ يغ رًكٍٛ انًضػٗ ػهٛٓب 

 .17/6/2017كٙ االثُبء يٍ روضٚى يبل انظهخ انًؼيغ اثغايّ ٔ ػهٗ اٌ ٚزى روضٚى طنك كٙ اجم اهظبِ ٕٚو 

 صٌٔ انزٕطم ثغص يٍ انًضػٗ ػهٛٓب، ٔ 28/6/2017ٔ دٛث رى انزًضٚض كٙ كزغح انًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ انٗ جهـخ ٕٚو 

 ثؼض انًضأنخ انوبََٕٛخ هغعد انهجُخ يب ٚهٙ
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  من حيث القانىن
دٛث كبَذ انضػٕٖ انًغكٕػخ يٍ انطبنت رٓضف كٙ يُزٓٗ رذغٚغْب إنٗ ؽهت إنؼاو انًضػٗ ػهٛٓب ثضكغ يجهؾ 

 2016/2017 عٔارت شٓغٚخ ؿٛغ سبنظخ ػٍ كبيم انًٕؿى انغٚبػٙ 07 صُٚبع ثؼُٕاٌ ػضص 14.000,000

 

ٔ دٛث رًـك انًضػٙ ثؼضو سالطّ كٙ كبيم يـزذوبرّ انزؼبهضٚخ كًب رًـك ثٕهٕع اهبنزّ يٍ ػًهّ ثظلخ رؼـلٛخ 

  30/01/2017ثزبعٚز 

 

 كًب نى رضل ثًب ٚلٛض 30/01/2017ٔ دٛث طبصهذ انًطهٕثخ ثٕاؿطخ يًثهٓب ثبنجهـخ ػهٗ ٔاهؼخ اهبنخ انًضػٙ ثزبعٚز 

 سالص انًجبنؾ انًطبنت ثٓب ثًُبؿجخ انزضاػٙ انذبنٙ أ يب ٚجغع ايزُبػٓب ػٍ طنك نـجت شغػٙ 

 

ٔ دٛث أٌ يب اَؼوض ػهٗ انٕجّ انظذٛخ ٚوٕو يوبو انوبٌَٕ كًٛب ثٍٛ انًزؼبهضٍٚ ٔ ؽبنًب كبٌ يهق انضػٕٖ سبنٛب يًب 

ٚلٛض اَوؼبء االنزؼاو أٔ ثغاءح طيخ انًضػٗ ػهٛٓب كبَّ ٚكٌٕ دغٚب انذكى ثئنؼايٓب ثأصاء انًـزذوبد انًبنٛخ انٗ ربعٚز 

 .االهبنخ ؽجوب نهطهجبد انًؼًُخ ثؼغٚؼخ انضػٕٖ

 

ٔ دٛث أٌ اهبنخ انًضػٙ يٍ يٓبيّ كًضعة اثُبء انًٕؿى انغٚبػٙ ٚشكم ػغعا يبصٚب ٔ يؼُٕٚب ٚظؼت رضاعكّ 

ثبػزجبعِ ٚؤص٘ إنٗ إدبنزّ ػهٗ انجطبنخ انغٚبػٛخ انًؤهزخ ثًب رزوهض يؼّ إيكبَٛخ انؼًم أثُبء َلؾ انًٕؿى انغٚبػٙ 

انشٙء انظ٘ ٚجؼم يٍ يطبنجزّ ثجًٛغ انًـزذوبد انزؼبهضٚخ إنٗ ؿبٚخ َٓبٚخ يضح انزؼبهض االطهٛخ ؽهجب يؤؿـب يٍ 

 .انُبدٛزٍٛ انوبََٕٛخ ٔ انٕاهؼٛخ

 

 لهذه األسباب
 

 كٙ ششض يًثهٓب انوبََٕٙ ثأٌ رضكغ نلبئضح انٓالل انغٚبػٙ ثًـبكٍ جًؼٛخ صػٗ ػهٛٓبهغعد انهجُخ اثزضائٛب إنؼاو انى

 عٔارت ؿٛغ سبنظخ ػٍ كزغح انًٕؿى انغٚبػٙ 07ػضص ثؼُٕاٌ  صُٚبع14.000,000يجهؾ يذًض انًؼزًغ٘ انًضػٙ 

2016/2017 
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 الجامعت التىنسيت لكزة اليد
 انهجُخ انًغكؼٚخ نلغ انُؼاػبد

 

 قـزار في مادة فض النزاعاث
 

 10القضيت عدد
 2017 جٕاٌ 28تاريخ التصزيح بالقزار 

 

 بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايػد فض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
 جٕاٌ  28 الموافؽ لػ االربعاء بالجمسة المنعقدة يوم يمن شطيبةوعضوية األستاذين محمد سميم بودربالة و أ

في  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن بػ 2017
: مادة فض النزاعات بين 

 انور عياد:المدعي  -3
 جمعية نادي كرة اليد بجمال في شخص ممثميا القانوني :المدعى عليها  -4

 في الىقائع و االجزاءاث
دٛث ٚـزلبص يٍ أٔعام يهق هؼٛخ انذبل ، هٛبو انًضػٙ ثبٚضاع ػغٚؼخ كزبثٛخ نضٖ يظبنخ كزبثخ انؼجؾ ثبنجبيؼخ 

 ػوض عٔارجّ جمعية نادي كرة اليد بجمال، ػبعػب أَّ اثغو يغ انًضػٗ ػهٛٓب 16/3/2017انزَٕـٛخ نكغح انٛض ثزبعٚز 

 اػبكخ انٗ يؼهٕو يُذخ رُوم ػٍ كزغح ثالثخ 2017 ٔ جبَلٙ، كٛلغ٘ ٔ يبعؽ 2016انًزلن ػهٛٓب ػٍ اشٓغ صٚـًجغ 

 . صُٚبع16650ٌ رؤص٘ نلبئضرّ يب هًٛزّ جًهٛب يجهؾ أاشٓغ ،يُزٓٛب إنٗ ؽهت إنؼايٓب طهت انؼغٚؼخ انكزبثٛخ ة

ٔ دؼغ 10 ٔ رى رغؿًٛٓب رذذ ػضص 07/6/2017ٔ دٛث ػُٛذ انوؼٛخ انًظكٕعح يغاجؼٓب ثبنطبنغ نهُظغ ثجهـخ ٕٚو 

انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ ٔ دؼغ كٙ دن انجًؼٛخ انًضػٗ ػهٛٓب َجٛت ثوٛوخ ٔ اهغ ثًضَٕٚٛخ َبصّٚ ثجًٛغ انًجبنؾ 

انًطبنت ثٓب يجُٛب اٌ ػالهخ انطغكٍٛ رـٕصْب االدزغاو انًزجبصل ؿٛغ اٌ اػزجبعاد عٚبػٛخ هض اججغد َبصّٚ ػٍ هطغ 

 انؼالهخ انزؼبهضٚخ يغ انًضػٙ

ٔ دٛث ثؼض االَزٓبء يٍ يجبشغح اجغاءاد االؿزًبع ٔ االؽالع ػهٗ أعام انًهق، هغعد انهجُخ دجؼ يهق انوؼٛخ 

 ٔ رى انزًضٚض كٙ كزغح انًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ انٗ جهـخ ٕٚو 21/6/2017نهًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ ثجهـخ ٕٚو 

  دٛث ٔ ثؼض انًضأنخ انوبََٕٛخ هغعد انهجُخ يب ٚه28/6/2017ٙ

 من حيث القانىن 
 

دٛث كبَذ انضػٕٖ انًغكٕػخ يٍ انطبنت رٓضف كٙ يُزٓٗ رذغٚغْب إنٗ ؽهت إنؼاو انًضػٗ ػهٛٓب ثضكغ يجهؾ 

 اػبكخ 2017 ٔ جبَلٙ، كٛلغ٘ ٔ يبعؽ 2016عٔارت ؿٛغ سبنظخ ػٍ اشٓغ صٚـًجغ  صُٚبع ثؼُٕاٌ 16.650,000

 2016/2017عٔارت ٔ يُخ ؿٛغ سبنظخػٍ كبيم انًٕؿى انغٚبػٙ انٗ يؼهٕو يُذخ رُوم ػٍ كزغح ثالثخ اشٓغ

ٔ دٛث اهغد انًضػٗ ػهٛٓب ثٕاؿطخ يًثهٓب ثبنجهـخ ثبنطبثغ انًـزذن نهجبنؾ انًظكٕعح صٌٔ صدؼّ أ انًُبػػخ كّٛ 

ثًب ٚجؼم يٍ ؽهجبد انًضػٙ ٔجٛٓخ ٔ ٚزؼٍٛ االؿزجبثخ نٓب ؽجوب نًب جبء طهت ػغٚؼخ انضػٕٖ 

 لهذه األسباب
 كٙ ششض يًثهٓب انوبََٕٙ ثأٌ رضكغ نلبئضح َبص٘ كغح انٛض ثجًبل جًؼٛخ صػٗ ػهٛٓبهغعد انهجُخ اثزضائٛب إنؼاو انى

 ٔ جبَلٙ، كٛلغ٘ 2016عٔارت ؿٛغ سبنظخ ػٍ اشٓغ صٚـًجغ  صُٚبع ثؼُٕاٌ 16.650,000إَع ػٛبص يجهؾ انًضػٙ 

ؿٛغ سبنظخ ػٍ كبيم انًٕؿى انغٚبػٙ  اػبكخ انٗ يؼهٕو يُذخ رُوم ػٍ كزغح ثالثخ اشٓغ 2017ٔ يبعؽ 

2016/2017  
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 الجامعة التونسية لكرة اليد

 اللجنة المركزٌة لفض النزاعات

 قـرار في مادة فض النزاعات

 64القضية عدد

 2017فٌفري21تاريخ التصريح بالقرار 

 بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايػد وعضوية فض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
بمقر الجامعة 2017 فٌفري 21 الموافؽ لػ لثالثاءاألستاذين محمد سميم بودربالة و سامح التميمي بالجمسة المنعقدة يوم ا

: في مادة فض النزاعات بين  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11التونسية لكرة اليد الكائن بػ 

 مجدي بن حميدة :المدعي 
  الكائن  القانونيا في شخص ممثموالنسرين النسائية لكرة اليد بزغوان جمعية :المدعى عليها 

 بزغوان االجتماعي اعنوان مقره

 في الوقائع و االجراءات

حٌث ٌستفاد من أوراق ملف قضٌة الحال ، قٌام المدعً باٌداع عرٌضة كتابٌة لدى مصالح كتابة الضبط بالجامعة 

عقد النسرين النسائية لكرة اليد بزغوانجمعية ، عارضا أنه ابرم مع المدعى علٌها 2016/6/13التونسٌة لكرة الٌد بتارٌخ 

تدرٌب قانونً تم بموجبه انتدابه لالشراف على المقالٌد الفنٌة لفرٌق الكبرٌات للجمعٌة المدعى علٌها بصفته مدرب اول 

 450,000 وفق راتب شهري قدره اربعمائة و خمسون2015/09/01للفرٌق لمدة سنة رٌاضٌة كاملة بداٌة من تارٌخ 

دٌنار، متمسكا أن المدعى علٌها لم تقم خالصه فً رواتبه الشهرٌة عن كامل تلك المدة منتهٌا إلى طلب إلزامها صلب 

 . دٌنار3.600,000ن تؤدي لفائدته مبلغ قدره ثالثة االف و ستمائةأالعرٌضة الكتابٌة ب

و حضر 64 و تم ترسٌمها تحت عدد 2017/6/27و حٌث عٌنت القضٌة المذكورة مراجعها بالطالع للنظر بجلسة ٌوم 

رواتب  (9)المدعً بالجلسة و تمسك بمضمون عرٌضة الدعوى مع تحوٌره لطلباته و تصحٌحها بالمطالبة بمعلوم عدد 

 دٌنار و لم تحضر المدعى علٌها بالجلسة رغم وقوع 3.600,000شهرٌة و هو ما ٌعادل مبلغ ثالثة االف و ستمائة 

 .استدعائها بصفة قانونٌة

 و تبٌن فً االثناء ورود مراسلة كتابٌة من 2016/4/04و حٌث حجزت القضٌة للمفاوضة و التصرٌح بالحكم بجلسة ٌوم 

المدعى علٌها تلتمس فٌها تمكٌنها من اعادة تمكٌنها من الحضور بالجلسة لتقدٌم اوجه دفوعاتها و تم حل المفاوضة فً 

 حٌث حضر فٌها السٌد بوبكر مطٌر فً حق المدعى علٌها بصفته نائبا 2016/4/18القضٌة و اعادة نشرها بجلسة ٌوم 

لرئٌس الجمعٌة و تمسك بطلب اجراء صلح طبقا لمقاٌٌس عادلة مبٌنا ان الجمعٌة ال تنازع حق المدعً فً التوصل 

 بمستحقاته و لكن شرٌطة ان تكون مبررة حسبما قضاه فعلٌا من مدة فً التدرٌب و مباشرة مهامه
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 اشهر و قد كانت الوضعٌة الرٌاضٌة للفرٌق (7)و حٌث بمزٌد التحرٌر علٌه افاد ان المدعً اسدى خدماته فعلٌا طٌلة مدة 

 و انتهاء موسمه دافعا وراء انهاء التجربة معه 

 و باسناد المدعً الكلمة، تمسك هذا االخٌر بطلباته الكاملة

 فٌفري 21 و تم التمدٌد فٌها بعدة جلسات اخرها جلسة ٌوم 2016/5/25و حٌث تم حجز القضٌة للمفاوضة بجلسة ٌوم 

2017 

 من حيث القانون  

 

ن تؤدي لفائدة المدعً مبلغ قدره أحٌث كانت الدعوى تهدف فً منتهى تحرٌرها إلى طلب إلزام المدعى علٌها ب

 .2016/2015 اشهر غٌر خالصةعن الموسم الرٌاضً 09 دٌنار بعنوان أجور عدد 3.600,000

و حٌث لم تدل بما ٌفٌد خالص المبالغ المطالب بها بمناسبة التداعً الحالً و هً مبالغ ذات طابع مبرر طبقا للعقد المبرم 

 بٌن الطرفٌن

و حٌث أن ما انعقد على الوجه الصحٌح ٌقوم مقام القانون فٌما بٌن المتعاقدٌن و طالما كان ملف الدعوى خالٌا مما ٌفٌد 

 انقضاء االلتزام أو براءة ذمة المدعى علٌها فانه ٌكون حرٌا الحكم بإلزامها باألداء طبقا لطلبات المدعً

 لهذه األسباب

قررت اللجنة ابتدائٌا إلزام المطلوبة جمعٌة النسرٌن النسائٌة لكرة الٌد بزغوان فً شخص ممثلها القانونً بأن تدفع لفائدة 

 اشهر بعنوان رواتب شهرٌة غٌر خالصة عن 09 دٌناربعنوان أجور عدد 3.600,000مبلغ  المدعً مجدي بن حمٌدة

 2016/2015الموسم الرٌاضً 
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 الجامعت التىنسيت لكزة اليد
 انهجُخ انًغكؼٚخ نلغ انُؼاػبد

 

 قـزار في مادة فض النزاعاث
 

 04القضيت عدد 
 2017 جٕاٌ 28تاريخ التصزيح بالقزار 

 

د ػ بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايفض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
 جٕاٌ  28 الموافؽ لػ االربعاء بالجمسة المنعقدة يوم ايمن شطيبةة و ػوعضوية األستاذين محمد سميم بودربال

في  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن بػ 2017
: مادة فض النزاعات بين 

  نيج عبد المجيد مكاوي قصر السعيد تونس10مراد قاسم، مينتو مدرب كرة يد محترؼ  القاطن بػ :المدعي 
 جمعية النادي االفريقي في شخص ممثميا القانوني :المدعى عليها 

 في الىقائع و االجزاءاث
 

دٛث ٚـزلبص يٍ أٔعام يهق هؼٛخ انذبل ، هٛبو انًضػٙ ثبٚضاع ػغٚؼخ كزبثٛخ نضٖ يظبنخ كزبثخ انؼجؾ ثبنجبيؼخ 

ػوض رى ثًٕججّ جمعية النادي االفريقي، ػبعػب أَّ اثغو يغ انًضػٗ ػهٛٓب 01/6/2017انزَٕـٛخ نكغح انٛض ثزبعٚز 

 ٔكن جغاٚخ شٓغٚخ هضعْب   31/5/2017 انٗ 01/8/2016اَزضاثّ نزضعٚت كغٚن االطبؿغ ػٍ انلزغح انًًزضح يٍ 

 صُٚبع ، يُزٓٛب 5.500,000جًهٛب يب هضعِ  صُٚبع يجُٛب اَّ نى ٚزٕطم ثجًٛغ رهك انجغاٚبد انجبنـخ يؼهٕيٓب 550,000

 انٗ ؽهت انؼايٓب ثأصاء طنك انًجهؾ نلبئضرّ

ٔ دؼغ 03 ٔ رى رغؿًٛٓب رذذ ػضص 07/6/2017ٔ دٛث ػُٛذ انوؼٛخ انًظكٕعح يغاجؼٓب ثبنطبنغ نهُظغ ثجهـخ ٕٚو 

انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ دؼغ ػٍ انًطهٕثخ انـٛض ػظبو انذًؼأ٘ ثظلزّ انكبرت انؼبو انًـبػض ثبنُبص٘ ٔ ؽهت 

انزأسٛغ نالؽالع ػهٗ يظغٔكبد انًهق ٔ اػضاص جٕاة انُبص٘ عصا ػهٗ انضػٕٖ ٔ هغعد انهجُخ االؿزجبثخ نهطهت ٔ 

 ٔ رى يؼٚض رأسٛغ انوؼٛخ ػهٗ دبنزٓب ثجهـخ ٕٚو 21/6/2017رأسٛغ انوؼٛخ نًٕاطهخ انُظغ كٛٓب ثجهـخ ٕٚو 

 دٛث دؼغ انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ نى رذؼغ انًضػٗ ػهٛٓب ٔ نى رجت ػهٗ انضػٕٖ عؿى اؿزضػبئٓب 28/6/2017

 ثظلخ هبََٕٛخ نهذؼٕع ثبنجهـخ

ٔ دٛث ثؼض االَزٓبء يٍ يجبشغح اجغاءاد االؿزًبع ٔ االؽالع ػهٗ أعام انًهق، هغعد انهجُخ دجؼ يهق انوؼٛخ 

 نهًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ اثغ انجهـخ ٔ ثؼض انًضأنخ انوبََٕٛخ هغعد انهجُخ يب ٚهٙ

  من حيث القانىن
دٛث كبَذ انضػٕٖ انًغكٕػخ يٍ انطبنت رٓضف كٙ يُزٓٗ رذغٚغْب إنٗ ؽهت إنؼاو انًضػٗ ػهٛٓب ثضكغ يجهؾ جًهٙ 

 2016/2017 جغاٚبد شٓغٚخ ؿٛغ سبنظخ ػٍ انًٕؿى انغٚبػٙ 10صُٚبع ثؼُٕاٌ ػضص  صُٚبع 5.500,000هضعِ 

ٔ دٛث نى رضل انًضػٗ ػهٛٓب ثًب هض ٚلٛض ثغاءح طيزٓب يٍ رهك انًجبنؾ ٔ نى رجت ػهٗ انضػٕٖ ثًب ٚجؼم يٍ رهك 

انطهجبد ٔجٛٓخ ٔ يؤؿـخ يٍ انُبدٛزٍٛ انوبََٕٛخ ٔ انٕاهؼٛخ ثبػزجبع يظضعْب انؼوض انًجغو ثٍٛ انًزؼبهضٍٚ ٔ ْٕ 

  يٍ يجهخ االنزؼايبد ٔ انؼوٕص242شغٚؼخ انطغكٍٛ رطجٛوب الدكبو انلظم 

 لهذه األسباب
 كٙ ششض يًثهٓب انوبََٕٙ ثأٌ رضكغ نلبئضح انًضػٙ انُبص٘ االكغٚوٙ جًؼٛخ صػٗ ػهٛٓبهغعد انهجُخ اثزضائٛب إنؼاو انى

ػٍ كبيم انًٕؿى انغٚبػٙ  جغاٚبد شٓغٚخ ؿٛغ سبنظخ 10ثؼُٕاٌ ػضص  صُٚبع 5.500,000يغاص هبؿًًجهؾ 

2016/2017 
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 الجامعت التىنسيت لكزة اليد
 انهجُخ انًغكؼٚخ نلغ انُؼاػبد

 

 قـزار في مادة فض النزاعاث
 

 05القضيت عدد 
  2017 جٕاٌ 28تاريخ التصزيح بالقزار 

 

د ػ بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايفض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
 جٕاٌ  28 الموافؽ لػ االربعاء بالجمسة المنعقدة يوم ايمن شطيبةة و ػوعضوية األستاذين محمد سميم بودربال

في  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن بػ 2017
: مادة فض النزاعات بين 

  نيج الحديبية تونس05محمد سميم بشير، مينتو مدرب كرة يد محترؼ  القاطن بػ :المدعي 
 جمعية النادي االفريقي في شخص ممثميا القانوني :المدعى عليها 

 في الىقائع و االجزاءاث
دٛث ٚـزلبص يٍ أٔعام يهق هؼٛخ انذبل ، هٛبو انًضػٙ ثبٚضاع ػغٚؼخ كزبثٛخ نضٖ يظبنخ كزبثخ انؼجؾ ثبنجبيؼخ 

ػوض رى ثًٕججّ جمعية النادي االفريقي، ػبعػب أَّ اثغو يغ انًضػٗ ػهٛٓب 01/6/2017انزَٕـٛخ نكغح انٛض ثزبعٚز 

 ٔكن جغاٚخ شٓغٚخ هضعْب   31/5/2017 انٗ 15/11/2016اَزضاثّ نزضعٚت كغٚن االٔاؿؾ ػٍ انلزغح انًًزضح يٍ 

 اشٓغ ٔ َظق يٍ انزضعٚت ٔ انجبنـخ يؼهٕيٓب 06 صُٚبع يجُٛب اَّ نى ٚزٕطم ثجًٛغ رهك انجغاٚبد ػٍ كزغح 700,000

  صُٚبع ، يُزٓٛب انٗ ؽهت انؼايٓب ثأصاء طنك انًجهؾ نلبئضر4.550,000ّجًهٛب يب هضعِ 

ٔ دؼغ 05 ٔ رى رغؿًٛٓب رذذ ػضص 07/6/2017ٔ دٛث ػُٛذ انوؼٛخ انًظكٕعح يغاجؼٓب ثبنطبنغ نهُظغ ثجهـخ ٕٚو 

انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ دؼغ ػٍ انًطهٕثخ انـٛض ػظبو انذًؼأ٘ ثظلزّ انكبرت انؼبو انًـبػض ثبنُبص٘ ٔ ؽهت 

انزأسٛغ نالؽالع ػهٗ يظغٔكبد انًهق ٔ اػضاص جٕاة انُبص٘ عصا ػهٗ انضػٕٖ ٔ هغعد انهجُخ االؿزجبثخ نهطهت ٔ 

 ٔ رى يؼٚض رأسٛغ انوؼٛخ ػهٗ دبنزٓب ثجهـخ ٕٚو 21/6/2017رأسٛغ انوؼٛخ نًٕاطهخ انُظغ كٛٓب ثجهـخ ٕٚو 

 دٛث دؼغ انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ نى رذؼغ انًضػٗ ػهٛٓب ٔ نى رجت ػهٗ انضػٕٖ عؿى اؿزضػبئٓب 28/6/2017

 ثظلخ هبََٕٛخ نهذؼٕع ثبنجهـخ

ٔ دٛث ثؼض االَزٓبء يٍ يجبشغح اجغاءاد االؿزًبع ٔ االؽالع ػهٗ أعام انًهق، هغعد انهجُخ دجؼ يهق انوؼٛخ 

نهًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ اثغ انجهـخ ٔ ثؼض انًضأنخ انوبََٕٛخ هغعد انهجُخ يب ٚهٙ 

  من حيث القانىن
دٛث كبَذ انضػٕٖ انًغكٕػخ يٍ انطبنت رٓضف كٙ يُزٓٗ رذغٚغْب إنٗ ؽهت إنؼاو انًضػٗ ػهٛٓب ثضكغ يجهؾ جًهٙ 

 جغاٚبد شٓغٚخ ٔ َظق جغاٚخؿٛغ سبنظخ ػٍ انًٕؿى انغٚبػٙ 06صُٚبع ثؼُٕاٌ ػضص  صُٚبع 4.550,000هضعِ 

2016/2017 

ٔ دٛثهى رضل انًضػٗ ػهٛٓب ثًب هض ٚلٛض ثغاءح طيزٓب يٍ رهك انًجبنؾ ٔ نى رجت ػهٗ انضػٕٖ ثًب ٚجؼم يٍ رهك انطهجبد 

ٔجٛٓخ ٔ يؤؿـخ يٍ انُبدٛزٍٛ انوبََٕٛخ ٔ انٕاهؼٛخ ثبػزجبع يظضعْب انؼوض انًجغو ثٍٛ انًزؼبهضٍٚ ٔ ْٕ شغٚؼخ 

  يٍ يجهخ االنزؼايبد ٔ انؼوٕص242انطغكٍٛ رطجٛوب الدكبو انلظم 

 لهذه األسباب
 كٙ ششض يًثهٓب انوبََٕٙ ثأٌ رضكغ نلبئضح انًضػٙ انُبص٘ االكغٚوٙ جًؼٛخ صػٗ ػهٛٓبهغعد انهجُخ اثزضائٛب إنؼاو انى

ػٍ كبيم  جغاٚبد شٓغٚخ ٔ َظق جغاٚخ ؿٛغ سبنظخ 06ثؼُٕاٌ ػضص  صُٚبع 4.550,000يذًض ؿهٛى ثشٛغ يجهؾ 

 2016/2017انًٕؿى انغٚبػٙ 
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 الجامعت التىنسيت لكزة اليد
 انهجُخ انًغكؼٚخ نلغ انُؼاػبد

 قـزار في مادة فض النزاعاث
 06القضيت عدد 

  2017 جٕاٌ 28تاريخ التصزيح بالقزار 

 

د ػ بالجامعة التونسية لكرة اليد المتركبة من رئيسيا األستاذ معاذ بن زايفض النزاعاتأصدرت المجنة المركزية ل
 جٕاٌ  28 الموافؽ لػ االربعاء بالجمسة المنعقدة يوم ايمن شطيبةة و ػوعضوية األستاذين محمد سميم بودربال

في  نيج غرة جوان زنقة الفجر ميتوال فيل تونس ، قرارىا الصادر 11بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن بػ 2017
: مادة فض النزاعات بين 

 زنقة الدىماني نيج جباه تونس06محمد حمدي السنوسي، مينتو مدرب كرة يد محترؼ  القاطن بػ :المدعي 
 جمعية النادي االفريقي في شخص ممثميا القانوني :المدعى عليها         

 في الىقائع و االجزاءاث
 

دٛث ٚـزلبص يٍ أٔعام يهق هؼٛخ انذبل ، هٛبو انًضػٙ ثبٚضاع ػغٚؼخ كزبثٛخ نضٖ يظبنخ كزبثخ انؼجؾ ثبنجبيؼخ 

ػوض رى ثًٕججّ جمعية النادي االفريقي، ػبعػب أَّ اثغو يغ انًضػٗ ػهٛٓب 01/6/2017انزَٕـٛخ نكغح انٛض ثزبعٚز 

 ٔكن جغاٚخ شٓغٚخ هضعْب   31/5/2017 انٗ 01/8/2016اَزضاثّ نزضعٚت كغٚن انًضاعؽ ػٍ انلزغح انًًزضح يٍ 

جًهٛب يب هضعِ  اشٓغ ٔ انجبنـخ يؼهٕيٓب 10 صُٚبع يجُٛب اَّ نى ٚزٕطم ثجًٛغ رهك انجغاٚبد ػٍ كزغح 300,000

  صُٚبع ، يُزٓٛب انٗ ؽهت انؼايٓب ثأصاء طنك انًجهؾ نلبئضر3.000,000ّ

ٔ دؼغ 06 ٔ رى رغؿًٛٓب رذذ ػضص 07/6/2017ٔ دٛث ػُٛذ انوؼٛخ انًظكٕعح يغاجؼٓب ثبنطبنغ نهُظغ ثجهـخ ٕٚو 

انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ دؼغ ػٍ انًطهٕثخ انـٛض ػظبو انذًؼأ٘ ثظلزّ انكبرت انؼبو انًـبػض ثبنُبص٘ ٔ ؽهت 

انزأسٛغ نالؽالع ػهٗ يظغٔكبد انًهق ٔ اػضاص جٕاة انُبص٘ عصا ػهٗ انضػٕٖ ٔ هغعد انهجُخ االؿزجبثخ نهطهت ٔ 

 ٔ رى يؼٚض رأسٛغ انوؼٛخ ػهٗ دبنزٓب ثجهـخ ٕٚو 21/6/2017رأسٛغ انوؼٛخ نًٕاطهخ انُظغ كٛٓب ثجهـخ ٕٚو 

 دٛث دؼغ انًضػٙ ٔ رًـك ثطهجبرّ ٔ نى رذؼغ انًضػٗ ػهٛٓب ٔ نى رجت ػهٗ انضػٕٖ عؿى اؿزضػبئٓب 28/6/2017

 ثظلخ هبََٕٛخ نهذؼٕع ثبنجهـخ

ٔ دٛث ثؼض االَزٓبء يٍ يجبشغح اجغاءاد االؿزًبع ٔ االؽالع ػهٗ أعام انًهق، هغعد انهجُخ دجؼ يهق انوؼٛخ 

نهًلبٔػخ ٔ انزظغٚخ اثغ انجهـخ ٔ ثؼض انًضأنخ انوبََٕٛخ هغعد انهجُخ يب ٚهٙ 

  من حيث القانىن
دٛث كبَذ انضػٕٖ انًغكٕػخ يٍ انطبنت رٓضف كٙ يُزٓٗ رذغٚغْب إنٗ ؽهت إنؼاو انًضػٗ ػهٛٓب ثضكغ يجهؾ جًهٙ 

 جغاٚبد شٓغٚخ ٔ َظق جغاٚخؿٛغ سبنظخ ػٍ انًٕؿى انغٚبػٙ 10صُٚبع ثؼُٕاٌ ػضص  صُٚبع 3.000,000هضعِ 

2016/2017 

ٔ دٛثهى رضل انًضػٗ ػهٛٓب ثًب هض ٚلٛض ثغاءح طيزٓب يٍ رهك انًجبنؾ ٔ نى رجت ػهٗ انضػٕٖ ثًب ٚجؼم يٍ رهك انطهجبد 

ٔجٛٓخ ٔ يؤؿـخ يٍ انُبدٛزٍٛ انوبََٕٛخ ٔ انٕاهؼٛخ ثبػزجبع يظضعْب انؼوض انًجغو ثٍٛ انًزؼبهضٍٚ ٔ ْٕ شغٚؼخ 

  يٍ يجهخ االنزؼايبد ٔ انؼوٕص242انطغكٍٛ رطجٛوب الدكبو انلظم 

 لهذه األسباب
 

 كٙ ششض يًثهٓب انوبََٕٙ ثأٌ رضكغ نلبئضح انًضػٙ انُبص٘ االكغٚوٙ جًؼٛخ صػٗ ػهٛٓبهغعد انهجُخ اثزضائٛب إنؼاو انى

ػٍ كبيم انًٕؿى  جغاٚبد شٓغٚخ ؿٛغ سبنظخ 10ثؼُٕاٌ ػضص  صُٚبع 3.000,000يذًض دًض٘ انـُٕؿٙ يجهؾ 

 2016/2017انغٚبػٙ 



  نهجبيؼخ انزَٕـٛخ نكغح انٛض2انُشغٚخ انغؿًٛخ عهى 
18 

 الجامعة التونسية لكرة اليد 
اإلدارة الوطنية للتحكيم  

رابطة الوسط والجنوب الغربي بقفصة 
 

قائمة الحكام المجتازين المتحانات الحكام المستجدين 

 المالحظة الحكام عدد
 نجحت إٌناس الدوزي  1
 نجحت غادة الهرابً 2
 نجحت سلوى التٌمومً 3
 نجحت إٌثار عبد الالوي 4
 نجحت رحاب عباٌدٌة 5
 نجحت رانٌة بالهادي 6
 نجحت منى النصري 7
 نجحت لمٌاء الهرابً 8
 نجحت سمر بوشنٌبة 9
 نجحت بلسم المسعً 10
 نجحت مالك الشابً 11
 نجحت شٌماء الذوٌبً 12
 نجحت أمٌمة عبد الالوي 13
 نجحت أمانً كالحشً 14
 نجح عالء عماري 15
 نجح ٌاسٌن بوزٌان 16
 نجح نور نصٌب 17
 نجح أحمد عمر 18
 نجح إٌهاب برصالً 19
 نجح سامً خالٌفٌة 20
 نجح مروان العبٌدي 21
 نجح جاسر الصحبً 22
 نجح رامً بن بوبكر 23
 نجح سامً الحٌدوري 24
 نجح رٌاض الخلٌفً 25
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2017 سبتمرب 07تونس يف   

 تــــــــــــــذكـــــــيــــــر
 حول الئحــة كرة اليد

 

 خلوض كافـة ادلباريات يف كنف الروح الرياضيـة ا، واستعداد2017/2018مبناسبة انطالق ادلوسم الرياضي 
واألخالقيــة، وسعيا من اجلامعة لتوفري ادلناخ ادلالئم إلجراء ىذه ادلباريات يف ادلستوى الذي يليق بالسمعة اليت تتمتع هبا كرة 

:اليد، يذكر ادلكتب اجلامعي بالئحة كرة اليد واليت تنص على   
 

معاقبة العنف اللفظي الصادر عن اجلماىري التابعة ألي من الفريقني ادلتنافسني أو اشعال الشماريخ – 1
وكذلك إلقاء ادلقذوفات جبميع أنواعها سواء كانت نارية أو غريىا وذلك بإيقاف أحد العيب الفريق ادلخالف دلدة دقيقتني 
عند أول خمالفة مرتكبة ، ويتوىل ادلسؤول األول عن الفريق اختيار الالعب من بني الالعبني ادلتواجدين فوق ادليدان ويتم 

.احتساب اإلقصاء دلدة دقيقتني يف العقوبات التصاعدية ذلذا الالعب  
يف حالة تكرار العنف اللفظي أو إلقاء ادلقذوفات للمرة الثانية يتوىل احلكم مباشرة إقصاء العبني يف  – 2

.نفس الوقت من الفريق الذي أذنب مجهوره  
يف حالة عدم الكف عن مثل ىذه ادلمارسات، يتعني على طاقم التحكيم إيقاف ادلقابلة بصورة هنائية  – 3

.ويتم اعتبار الفريق الذي قامت مجاىريه هبذه األفعال منهزما جزائيا بفارق ستة أىداف  
يف صورة وقوع أعمال عنف قبل أو بعد هناية ادلقابلة يدون احلكمان ىذه التصرفات على ورقة التحكيم  – 4

. ويوجهان يف شأهنا تقريرا مفصال الختاذ القرارات الردعية الالزمة  
يتعني على مراقيب ادلقابالت مساعدة احلكام يف أداء واجبهم وفرض االنضباط وذلك بلفت نظرىم إىل  – 5

كل التجاوزات اليت يالحظوهنا حىت يتم ردعها يف اإلبان، كما يتوىل مراقبو ادلقابالت السهر على تنفيذ ىذه اإلجراءات 
. بكل دقة  

تتوىل اذلياكل ادلختصة للجامعة التونسية لكرة اليد التحقق من قيام كل طرف مبهامو على الوجو األكمل  – 6
واختاذ اإلجراءات الالزمة وذلك على ضوء خمتلف التقارير الواردة عليها كما ميكنها اللجوء إىل الصور التلفزية دلزيد التحقق 

.من بعض التصرفات خاصة تلك اليت تكتسي صبغة تأديبية  
  الكاتــب الـعام                                                                            

مــيــر الـســعـدي                                                                 محمد أ  

 
  

 2018-2017دحتتف المكتب الجامعي  كااة اللالحياا لتعددي الالئحة  الل المووس الردااي  : مالحظة



  نهجبيؼخ انزَٕـٛخ نكغح انٛض2انُشغٚخ انغؿًٛخ عهى 
20 

 
Fédération Tunisienne de Handball                                                                               Commission Centrale de Qualification et des Licences 

                                                              PV N 01 DU 25 Septembre 2017 

                        Etaient présents : Maher BEN OTHMAN; Nizar SAHBANI; Med Sahbi ZRIBI 

    Nat.Qualification Nom Club Nom Prénom Joueur Catégorie 

J.ETRANGER ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS AMIN YOUSSEFINEZHAD SENIOR GARCON 

J.ETRANGER CLUB HANDBALL JEMMEL AMOURA EZZEDINE SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club ETOILE SPORTIVE DE RADES -ESR BOUBAKER SEIFALLAH SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club CLUB AFRICAIN -CA WAZ MEHDI SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club CLUB AFRICAIN -CA ZAEID SKANDER SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club ASS.SPORT.FEMININE DE SFAX-ASFS YAAKOUB ONES MINIMES FILLES A 

M.AVEC Autorisation Club ASS.SPORT.FEMININE DE SFAX-ASFS AWIJ FADWA CADETTES FILLES 

M.AVEC Autorisation Club CLUB SPORTIF DE SAKIET EZZIT-CSSE FRADJ HAMZA SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club STADE ZAGHOUANAIS -SZ BELGHITH MOHAMED AMINE SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club STADE ZAGHOUANAIS -SZ JDIDI MEHREZ SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club STADE ZAGHOUANAIS -SZ OUJI NESSIM SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club STADE ZAGHOUANAIS -SZ BEN MTIR OUSSAMA SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club ASS.SPORTIVE DE L'ARIANA -ASA MAALEJ AHMED SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club ASS.SPORTIVE DE L'ARIANA -ASA HACHICHA AKRAM SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club ASS.SPORTIVE DE L'ARIANA -ASA ABID HAYTHEM SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club ASS.SPORTIVE DE L'ARIANA -ASA DRIDI ALI SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club FLECHE SPORTIF DE MENZEL HORR -FSMH KHAMASSI NADHEM SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club CLUB SPORTIF HILALIEN -CSH JOULAK AYMEN SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club OLYMPIQUE DE MEDENINE -OM TOUJANI MOHAMED ALI SENIOR GARCON 

M.AVEC Autorisation Club ASS.SPORTIVE DE L'ARIANA -ASA AYEB OUSSAMA SENIOR GARCON 
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M.AVEC Autorisation Club CLUB SPORTIF DE SAKIET EZZIT-CSSE BEN GHANEM MOHAMED AMINE SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans ETOILE SPORTIVE DE RADES -ESR JMAIEL MOHAMED KHALIL SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans ETOILE SPORTIVE DE RADES -ESR ED ALOUINI KHALED SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS -EST ABED ACHRAF SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA -CSHIB GHAZOUANI HAYTHEM SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA -CSHIB TOUZI AYMEN SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA -CSHIB HASSINE FARES SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET -ASH BEN GHALI YOUSSRI SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans STADE ZAGHOUANAIS -SZ TOUMI AHMED SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans STADE ZAGHOUANAIS -SZ TAAMLI MEHER SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans ETOILE SPORTIVE DE RADES -ESR ARRAOUKI AYMEN SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET -ASH TOUZRI WAEL SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans FLECHE SPORTIF DE MENZEL HORR -FSMH HMAM MOHAMED ALI SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans ASS.SPORT.FEMININE DE SFAX-ASFS MSAED HELA SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET -ASH MRABET BASSEM SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET -ASH MAMI JILANI SENIOR GARCON 

M. plus de Trente ans FLECHE SPORTIF DE MENZEL HORR -FSMH SAYED YASSINE SENIOR GARCON 

M.Situation Club ETOILE SPORTIVE DE RADES -ESR KHOMSI GHASSENE SENIOR GARCON 

M.Situation Club ETOILE SPORTIVE DE RADES -ESR BOUSSAADA MOHAMED MOKHTAR SENIOR GARCON 

M.Situation Club OLYMPIQUE SOLIMAN-OS BEN GHEZALA WAEL SENIOR GARCON 

M.Situation Club ASS.SPORTIVE DE L'ARIANA -ASA BEJAOUI KHALED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE SAKIET EZZIT HMAM HOUSSEM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA MDIMAGH ABDESSALAM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA GUIZANI AHMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA BRAHAM RAFIK SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA SERTAOUI MED EL ARBI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA BLEL BILEL SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA GACHEM OUSSAMA SENIOR GARCON 
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M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE SAKIET EZZIT BEN SASSI OMAR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE MUSTAPHA ALA JUNIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE YACOUB IBRAHIM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE DIHA MAROUEN SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE GHADDAB HASSEN JUNIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE WAD KAIS JUNIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE ABES OUSSAMA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE REGAZ GHASSEN SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE ABID AHMED JUNIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE AYED ABID SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE SAYADI FARES SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE SADALLA WAEL SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE HASSOUNE ALI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL BAATH SPORT.BENI KHIAR SAIED AMOR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS HACHICHA MOHAMED ELYES SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS ABDELLI BILEL SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN MISSAOUI MAKRAM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN MHEDHBI HAMZA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN BOUTTEFFAHA YASSINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN CHIKHA AHMED AHMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN RMIKI OUSSAMA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN ESSAIES ZOUBEIR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN BEN SALAH ATIG BILEL SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL BELHAJ AMMAR MOHAMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL SAAFI ACHRAF SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL DOUIRI MOUNIR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL BRINI SALIM JUNIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL HEMILA RADHOUANE JUNIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL HMEM BILEL SENIOR GARCON 
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M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL BEN ABDALLAH ANWER SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL MAOUA NOUREDDINE JUNIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL DARMOULE MED AMINE JUNIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL MAKHLOUF LOUAY JUNIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL AMERI ATEF SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS JAZIRI OUSSAMA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS BOUGHANMI OUSSAMA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL HAMZA MAJED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL HAMMEMI HAMDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL HMEDA SEIFEDDINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL JABALLAH JIHED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS AISSA HAMDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS JALLOUZ TAREK SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS BOUKADIDA CHAFIK SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS BHAR MOHAMED ALI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS TRABELSI WAEL SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS OMRI NIDHAL SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA MABROUK MED ANWAR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA BEN HADJ ALI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS ELMAJED EDEM SAID SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS BERRICH HAMZA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS AHMADI NÖMEN SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL REZIGUE ISSAM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL BERRY MEHDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL ZAATIR YASSINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA MLAYEH MOHAMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA BAHRI MOHAMED ALI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA FRAD MOHAMED RIDHA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA HAMZA NADER SENIOR GARCON 
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M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA GMAR JABEUR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA CHABANI AMMAR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL FERRIRA IDVALDO SILVA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET HNEHEM YASSINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET BELKAIED ABDEL KARIM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET CHABBI WADIE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET FNINA WASSIM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET NANAA SALAH SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET BOUASKER ELYES SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET AZIZ RABII SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET GHIDHAOUI MONTASSAR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET KHAMMOUMA AYOUB SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE SAKIET EZZIT EL FEZZANI MAROUEN SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS ARAAR JIHED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE BEN HAJ SALEM ACHREF SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE GOURI ZOUBEIR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA BAKLOUTI MOHAMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB HANDBALL JEMMEL SETTI RAMI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN MAJDOUB RAMZI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE SAKIET EZZIT GAABAB ABDENASSER SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL KABLOUTTI HAMZA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat OLYMPIQUE SOLIMAN SAIDI HAMZA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat OLYMPIQUE SOLIMAN HAJJAJI HAMZA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat OLYMPIQUE SOLIMAN DAADI IMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS HAMMED AYMEN SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL ABDESSLAM ABDELHAKIM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat JENESSE SPORTIVE DE LA CHIHIA FOURATI MOHAMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat JENESSE SPORTIVE DE LA CHIHIA DAMMAK NIZAR SENIOR GARCON 
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M-j.s.contrat ASS.SPORTIVE DE L'ARIANA AYACHI RAMI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat JENESSE SPORTIVE DE LA CHIHIA NEFFETI MOURAD SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASS.SPORTIVE DE L'ARIANA GHORBEL MED SAMI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat JENESSE SPORTIVE DE LA CHIHIA EL EUCH MOHAMED AMINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat JENESSE SPORTIVE DE LA CHIHIA AYEDI OMAR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat JENESSE SPORTIVE DE LA CHIHIA CHAARI FARES SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL BAATH SPORT.BENI KHIAR OUNAISSA MONTASSAR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat JENESSE SPORTIVE DE LA CHIHIA KAHOULI WASSIM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL BAATH SPORT.BENI KHIAR ZARIAT MEZEN SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CROISSANT SPORTIF DE M'SAKEN BEN ABDELJELIL OMAR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA -AST SOUID RAMI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA LOUED FAKHER SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS BEDOUI AHMED AMINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE SAKIET EZZIT-CSSE ZARIAT WASSIM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL -ESS BACHA RAFIK SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL -ESS SFAR MOHAMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB HAND BALL JEMMEL-CHJ ZOUAOUI MOHAMED AMINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB HANDBALL JEMMEL-CHBJEM GHADHAB HEDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB HANDBALL JEMMEL-CHBJEM KERKENI HAMDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DE RADES -ESR REZIG HAYTHEM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN -CA JLIDI FIRAS SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA -EMM BERHOUMA AHED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA -EMM LAAJILI WAJDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA -EMM ZAMMEL ELYES SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA -CSHIB HAMZA LAKHDHAR HASSINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB HANDBALL JEMMEL-CHBJEM ENOH ACHEGNE LANCELOT SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA -CSHIB JERBI WAJDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA -CSHIB MILI HASSINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA -CSHIB KAROUI HANI SENIOR GARCON 
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M-j.s.contrat ASS.SPORT.FEMININE DE SFAX-ASFS AMICHE BOUTHEINA SENIORS DAMES 

M-j.s.contrat JENDOUBA SPORT -JS AYARI AHMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat JENDOUBA SPORT -JS ARBI HEDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE -SCM BEN ABDALLAH MAHER SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE -SCM BEN HELAL WASSIM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat SPORTING CLUB DE MOKNINE -SCM EL AYEB MEHDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASS.SPORT.FEMININE DE SFAX-ASFS HAMROUNI AMAL SENIORS DAMES 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA -AST MHENNI MOHAMED HEDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB HANDBALL JEMMEL-CHBJEM BOUZIDI SAIEFEDDINE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN -CA SOUSSI MAROUANE SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE SAKIET EZZIT-CSSE MAHMOUD AMEUR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET -ASH HAIDRI KHALED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat OLYMPIQUE SOLIMAN-OS AKKARI AHMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat OLYMPIQUE SOLIMAN-OS RDISSI MED ANIS SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat OLYMPIQUE SOLIMAN-OS OUALI BILEL SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL BAATH SPORT.BENI KHIAR -EBSBK BARHOUMI WAJDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL BAATH SPORT.BENI KHIAR -EBSBK JAZI RAAFAT SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat OLYMPIQUE SOLIMAN-OS REGUIGUI KHALIL SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MENZAH SPORT -EMS CHEBBI ABDELAZIZ SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat OLYMPIQUE SOLIMAN-OS CHALWATI KHALIL SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat JEUNESSE SPORTIVE KAIROUANAISE -JSK EL IDI MAROUEN SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB AFRICAIN -CA OUESLATI ZIED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASS.SPORT.FEMININE DE SFAX-ASFS DHAOUADI MAROUA SENIORS DAMES 

M-j.s.contrat JENDOUBA SPORT -JS ATTIA AHMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat STADE TUNISIEN -ST SFAR AHMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF HILALIEN -CSH BEN TKAYA ZIED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF HILALIEN -CSH BELGHITH ALI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ASS.SPORTIVE DE L'ARIANA -ASA BEN ALAYA MEHDI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF HILALIEN -CSH CHAREF RAMZI SENIOR GARCON 
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M-j.s.contrat ASS.SPORT.FEMININE DE SFAX-ASFS JRADI RIHAB SENIORS DAMES 

M-j.s.contrat JEUNESSE SPORTIVE KAIROUANAISE -JSK BELAID YOUSSEF SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat CLUB SPORTIF DE SAKIET EZZIT SLAMA MOHAMED SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat EL MAKAREM DE MAHDIA STOSIC VLADIMIR SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ETOILE SPORTIVE DU SAHEL SAIED SOBHI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS BEN FADHEL MUSTAPHA SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat STADE TUNISIEN KARRAY MOSLEM SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA -AST GHRIBI GHAZI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat FLECHE SPORTIF DE MENZEL HORR -FSMH BEJAOUI LOTFI SENIOR GARCON 

M-j.s.contrat ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS -EST BEN SALAH ABDELHAK SENIOR GARCON 

M-Prêt CROISSANT SPORTIF DE M'SAKEN-CSM MAHFOUD ACHREF SENIOR GARCON 

M-Prêt UNION SPORTIVE SAYADA -USS ELATAOUI ACHREF SENIOR GARCON 

M-Prêt AIGLE SPORTIF DE TEBOULBA HELALI MAJDI SENIOR GARCON 

M-Prêt CLUB SPORTIF DE HIBOUN MAHDIA KHEDRIA MED JILANI SENIOR GARCON 

M-Prêt ETOILE SPORTIVE DE RADES HAMOUDA AZMI SENIOR GARCON 

M-Prêt CROISSANT SPORTIF DE M'SAKEN OTHMAN 'MOHAMED SENIOR GARCON 

M-Prêt FLECHE SPORTIF DE MENZEL HORR BOUCHOUCHA OUSSAMA SENIOR GARCON 

M-Prêt CLUB SPORTIF HILALIEN KHWAJA WASSIM SENIOR GARCON 

M-Prêt ASSOCIATION SPORTIVE D'HAMMAMET SLIM SKENDER SENIOR GARCON 

M-Prêt STADE TUNISIEN ECHATTI KHALLIL SENIOR GARCON 

M-Prêt STADE TUNISIEN ARFAOUI KHALED SENIOR GARCON 

M-Prêt EL MENZAH SPORT MEMMICH MOHAMED GHAZI SENIOR GARCON 

M-Prêt JENDOUBA SPORT TOUNSI HABIB SENIOR GARCON 

M-Prêt CLUB SPORTIF HILALIEN BELAIBA RAGUEB SENIOR GARCON 

M-Prêt OLYMPIQUE DE MEDENINE BEN YOUSSEF MED ALI SENIOR GARCON 

M-Prêt CLUB HANDBALL JEMMEL AYARI AHMED SENIOR GARCON 

 

 


