
 الجامعة التونسية لكرة اليد
 اللجنة المركزية لفض النزاعات

 
                                                           

 قـرار في مادة فض النزاعات               
 

  14 القضية عدد

 9142افريل  92تاريخ القرار 

 
وية معاذ بن زايـددددد   ع األستاذ  برئاسةأصدرت اللجنة المركزية لفض النزاعات بالجامعة التونسية لكرة اليد 

عردة سامح التليلي بالجلسة المن  ايمن شدبيية   بح دور مررر الجلسدة األسدتاذ محمد سدلي  بودربالة االسدتاذين 
نهج غرة جوان زنرة الفجر ميتوال فيل تونس  44ـ ب  بمرر الجامعة التونسية لكرة اليد الكائن  92/1/9142يوم 

 في مادة فض النزاعات بين :، قرارها الصادر 
 

 عنوان مررها الكائن بشارع فرحات حشاد المهدية،  في شخص ممثلها الرانونيجمعية مكارم المهدية   : ةالمدعي -1

د ق عنوانها بساقية الزيت صنفي شخص ممثلها الرانوني  جمعية النادي الرياضي بساقية الزيت المدعى عليها : -2

 صفاقس 912بريدي عدد 

                                            

 اإلجراءاتفي الوقائع و                                         
 

س كٲن مالد ر الربع النهائي انه بمناسية المرابلة الرياضية الميرمجة لحساب يستفاد من أ راق ملف ق ية الحال، حيث 

بين فريق المكان جمعية النادي  91/1/9142تونس لكرة اليد في صنف االكابر بالراعة الرياضية المغباة بساقية الزيت يوم 

، قيام 41هدف مرابل  92ق المحلي بنتيجة   التي انتهت بفوز الفري الرياضي بساقية الزيت   ضيفتها جمعية مكارم المهدية

فريق الزائر بتد ين احتراز على  رقة المرابلة طعنا في تأهيل   مشاركة الالعب بالل التركي صاحب األ ل لل مسؤ لال

الواقع تد ينه على  رقة المرابلة ضمن صفوف الفريق المحلي في   قد ت من االحتراز المذكور  4992291جازة عدد اإل

قد تمت اعارته لفائدة احد الفرق السعودية مع مشاركته في مرابالت رياضية ان الالعب المبعون في مشاركته حرفيا  تنصيصا

للجامعة  مرسلموجب ملف كتابي ب مكارم المهديةمن طرف جمعية   قد ت  تأكيد االحتراز األجنيي ضمن صفوف ذلك الفريق 

تنازع في أهلية  مكارم المهديةفي مستندات تأكيد االحتراز ان جمعية    قد جاء 92/1/9142بتاريخ  التونسية لكرة اليد

عب قد انترل بصفته ال المذكورالمشاركة في ذلك اللراء   قد عرضت صلب مذكرتها ان الالعب في  الالعب بالل التركي

ملية بموجب عالى النادي المذكور بما يجعله منتميا الي نادي الزلفي السعودي في غ ون الموس  الرياضي الحالي   يها

من جديد لتعزيز ناديه األصلي النادي الرياضي بساقية الزيت بعد انر اء االجل الرانوني األقصى  رجع  انه انترال نهائي 

   9142جانفي  41المعتمد في مجال انتراالت الالعيين على ضوء التراتيب العامة للجامعة التونسية لكرة اليد   هو اجل 

االجل الرانوني المذكور بما يجعل من مشاركته غير  فواتبباقة انترال د لية قد تكون سلمت له قيل ي ألان يكون حامال  د ن

  قد انتهت صلب مستندات تأكيد احترازها الى  91/1/9142شرعية بتاريخ اجراء المرابلة التي دارت بين الفريرين بتاريخ 

 بهزم الفريق المشتكى به جزائيا من التراتيب العامة  2فررة الا   1فررة ال 422طلب تبييق مرت يات الفصل 

 

تعهدت اللجنة المركزية لفض النزاعات بالملف باعتيارها مختصة للنظر     14ت  ترسي  الملف للنظر فيه تحت عدد    حيث

بعد االذن لكتابة الجامعة  9142 افريل 91اذنت بتعيين جلسة بتاريخ    من التراتيب العامة 411فيه على معنى احكام الفصل 

ته مفوضا من بصفانيس شاكة عن الجمعية الباعنة السيد بتلك الجلسة ح ر التونسية لكرة اليد باستدعاء طرفي النزاع   

 هاكما ح ر السيد صابر بلغيث في حق الجمعية المشتكى بالجمعية الباعنة بمرت ى توكيل كتابي لتمثيلها   الدفاع عنها 

 

سماع السيد انيس شاكة ، افاد هذا األخير انه يتمسك بما جاء صلب مستندات تأكيد االحتراز في خصوص عدم   حيث ب

  أضاف ان التراتيب العامة للجامعة تمنع  9142افريل  91شرعية مشاركة الالعب بالل التركي في المرابلة المنعردة بتاريخ 

عد اجل بكة في المسابرات المنظمة تحت لواء الجامعة التونسية لكرة اليد للمشارالعب  ألياجراء أي عملية انترال ا  انتداب 

عودي نحو نادي الزلفي السضده جانفي من السنة الرياضية الجارية   بين ان الالعب متى غادر ناديه األصلي المشتكى  41

  قد ثيت  un transfert définitifفي نباق انترال نهائي بصفته ها يا فانه يصيح قانونا على ذمة النادي األجنيي المذكور 



عن هذا الموس  الرياضي ان الالعب المذكور    الخاصة النتراالتمن استمارات بباقات االنترال الد لي الم افة بالملف 

ما ثيت ان ك 9142النادي الرياضي بساقية الزيت في غ ون شهر أكتوبر من سنة جمعيته االصلية قد غادر هذا األخير 

بموجب ترخيص مصادق عليه من االتحاد الد لي لكرة  9142النادي المذكور قد طلب إعادة ض  الالعب في شهر افريل 

جانفي  41الموافق لـ الخاص باالنتراالت المحلية لالعيين   أي بعد فوات االجل الرانوني األقصى  41/1/9142اليد بتاريخ 

اديه األصلي قد ت  خارج االجل الرانوني المسموح به في مجال انتراالت   انتداب   هو ما يجعل من رجوعه الى ن 9142

الالعيين على ضوء التراتيب المحلية للجامعة التونسية لكرة اليد   تكون جمعية النادي الرياضي بساقية الزيت قد اخلت 

ممثل الجمعية الشاكية الى طلب التصريح بهزم   قد انتهى  9142افريل  91 يومبالرانون متى قامت بتشريكه بتاريخ المرابلة 

ور احكام طيرا لصباعتيار الخبأ اإلداري المرتكب من الجمعية المدعى عليها يكتسي طابعا ثابتا الفريق المنافس جزائيا 

 من التراتيب العامة مثلما ت  التنصيص عليه صراحة صلب منتهى مذكرتها في تأكيد االحتراز. 422الفصل 

 

اع السيد صابر بلغيث، تمسك بشرعية مشاركة الالعب بالل التركي في المرابلة موضوع االحتراز   أ ضح   حيث بسم

بالتوازي مع  9142انترل في مرحلة أ لى الى نادي الزلفي السعودي في شهر أكتوبر من سنة  قد ان الالعب بالل التركي

ف النادي الرياضي بساقية الزيت في مبلع شهر مارس من  جود اتفاق كتابي بين الناديين ير ي باستعادة الالعب من طر

             السنة الرياضية الحالية كما أضاف ان االستحراق الرياضي لناديه ال غيار عليه لدى الفوز بنتيجة تلك المرابلة التي انتهت 

 وءعلى ضحصول تلك النتيجة لفائدة فريره   ان الالعب المبعون في مشاركته ل  يكن مؤثرا في  41هدف مرابل  92بـ 

 مثلما هو ثابت من  رقة المرابلة.حصيلة األهداف لجميع الالعيين المشاركين في تلك المرابلة 

  

قررت اللجنة حجز الملف للمفا ضة   التصريح بالررار   تلري ملحوظاته ،  الجمعيتين  حيث بعد االستماع الى ممثلي 

قررت اللجنة اصدار الررار حيث  9142افريل  92بها ت  التمديد في فترة المفا ضة الى يوم    9142 افريل 91بجلسة يوم 

 االتي ذكره

 ن من حيث القانو
ها تد ين   تأكيد احتراز تمت مياشرت بإجراءاتالنزاع يتعلق  موضوعحيث يتيين باالطالع على أ راق ملف الر ية ، أن 

 النادي الرياضي ضمن صفوف فريرهفي المشاركة من طرف جمعية مكارم المهدية طعنا في أهلية الالعب بالل التركي 

كما ثيت ان الشاكية قد اكدت احترازها بموجب  91/1/9142بساقية الزيت في المرابلة الرياضية التي دارت بينهما بتاريخ 

من التراتيب  2ا   1فررة  422الفصل الرياضي الوارد بجزاء الطالية تبييق  92/1/9142المؤرخة في مذكرتها الكتابية 

 لكرة اليد العامة للجامعة التونسية

ال خالف ان الخبأ المحتج به من طرف جمعية مكارم المهدية في نباق ملف الحال يتعلق بالمنازعة في تشريك   حيث 

العب غير مؤهل في ذلك على اعتيار  قوع انتدابه من جديد بعد انر اء االجل األقصى لالنتراالت المحلية الموافق لتاريخ 

  د ن ان تكون شر ط تأهيله مستوفاة بذلك التاريخ             دي الرياضي بساقية الزيت من طرف جمعية النا 9142جانفي  41

  الفررة  2موضوع الفررة   األخباء اإلدارية تحت طائلة صور التجا زات ، في صورة ثيوتها،   هي أفعال تندرج قانونا 

ية رياضتؤدي في صورة ثيوتها الى تسليط عروبة من التراتيب العامة   هي جميعها حاالت  422من الفصل  41  الفررة  2

رفرة عروبات إضافية متفرعة عن تلك العروبة  على الجمعية المرتكية لتلك التجا زات  perte par pénalitéبالهزم الجزائي 

 . االصلية

إجراءات في مادة االحتراز ضد مشاركة االعب  اختارت مياشرةجمعية مكارم المهدية قد المدعية انه من الثابت ان و حيث 

بلورة مع  91/1/9142ت بين الفريرين بتاريخ بالل التركي مع جمعية النادي الرياضي بساقية الزيت في المرابلة التي دار

 بمناسية تأكيدها كتابيا لذلك االحتراز. من التراتيب العامة 422الفصل الهزم الرياضي موضوع تبييق جزاء  في طلب

من التراتيب العامة ان يرع البعن في األخباء   التجا زات المرتكية على معنى الفصل  421  حيث ا جيت احكام الفصل 

ي ٲد ن إمكانية البعن في ذلك ب ةصريحبصفة  L’évocationلية االثارة اتيب العامة من خالل  جوب اتياع آمن التر 422

المذكور   الذي  421االحتراز   هو ما يتجلى بصفة  اضحة طيرا لصيغة الفصل أخرى بما في ذلك  سيلة تشكي  سيلة 

 جاء فيه :

« Article 190 : Les infractions relatives aux fraudes dans l‘article ci-dessus sont des cas 

d‘évocation et sont exclusivement soumises à la procédure de l‘évocation. Tous les cas 

d'irrégularités qui ne sont pas tolérés dans les articles 142 et 189 à être soumises à la procédure 

d’évocation, peuvent faire l'objet uniquement de réclamations au moyen des procédés de 

réserves de qualification et de participation ou de réserves techniques » 

 



 

 

من التراتيب العامة   طلب تبييق الجزاء  422  حيث ان البعن   المنازعة في األخباء   التجا زات موضوع الفصل 

عهدة   تخول للهيئة الر ائية المتسليمة الرياضي الوارد بها من طرف الجمعيات الرياضية صاحية المصلحة في ذلك تكون 

لية تياع آات  ي   ذلك شريبة انتوصال الى النظر   اليت في مدى  جاهتها بالنزاع ان تخوض في اصل   مالبسات الشكوى 

في ذلك   قد ثيت من أ راق الملف ان جمعية مكارم المهدية قد لية االحتراز اتياع آد ن إمكانية حصريا من طرفها االثارة 

طعنها في مياشرة إجراءات احتراز ضد مشاركة الالعب بالل التركي بموجب تد ينه على  رقة المرابلة بتاريخ  حصرت

لية آ  هي لية الوحيدة المسموح لها في ذلك   د ن اتياع اآل 92/1/9142بتاريخ   تأكيده كتابيا بصفة الحرة  91/1/9142

 من التراتيب العامة. 421تبييرا للفصل االثارة 

الرياضية تعد من قييل اإلجراءات األساسية ذات البابع الوجوبي المرابالت نتائج   المنازعة في حيث أن إجراءات التظل    

تكون سلبة اللجنة   متى تعهدت بها التي يتعين التثيت منها   إثارتها من طرف الهياكل الر ائية بالجامعة التونسية لكرة اليد 

 اتياعه ذي يت ال لإلجراءها اليبالن المبلق   اثارتها من تلراء نفسها   يترتب عن عدم احترام اجراء رقابة عليهامريدة في 

 )ثالثا( من التراتيب العامة 412الفصل  ألحكامعلى خالف الصيغ الرانونية تبييرا 

مشاركة الالعب بالل التركي مع الجمعية المدعى  طعنا في  حيث ان اتياع إجراءات االحتراز من طرف الجمعية المدعية 

 لية ليحصر إمكانية البعن فياتياع تلك اآلقد اقصى إمكانية  من التراتيب العامة 421الفصل طالما ان  هو اجراء باطلعليها 

د ن إمكانية  يحوللية االثارة بما آلية  حيدة   حصرية   هي آمن التراتيب العامة بموجب  422ل التجا زات موضوع الفص

في خصوص مدى شرعية مشاركة الالعب في المرابلة المعر ضة عليها  المسألةالى اصل النزاع   اليت في اللجنة نفاذ 

 .موضوع النزاع

 لـــــهــــذه األســـــبـــــاب                                         
)ثالثا( 412   421   422  عمال بأحكام الفصول  ألع ائها  حصول األغليية المبلرة   بعد المفا ضة الرانونية 

المرفوع من جمعية مكارم المهدية   إقرار  برفض البعن الر اءقررت اللجنة المركزية لفض النزاعات ابتدائيا ، 

 النتيجة الحاصلة فوق الميدان

 

 الكاتب العام                              رئيس اللجنة المركزية لفض النزاعات                                            

 محمد امير السعدي                  معاذ بن زايـد                                                                                
 

 

 


