
سسيَنمــــــا ستونسيَــــــة لـــــنوادي ال الجـــــامعة ال

سداخلي سنظَام ال ال

الباب الوأل : أحكام عامة

 :1  الفصل 

سمة وأتفسـيَرا وأتفصـيَل للنظَـام الساسـي وأهـو ل يخـالف أحكـامه وأهـو ملـزم يمثل هذا النظَام الداخلي تت
لجميَع أعضاء الجامعة وأهيَئاتها وأهيَاكلها. 

سص محاكم تونس العاصمة بالنظَر في النزاعات بيَن الجامـعـة وأأعـضـائها ـمـا ـلـم يحـتـم الـقـانون خلفا تخت
ذلك.

 : تنقيَح النظَام الداخلي2  الفصل 

ـب سية أوأ خارقة للعادة وأذلك بإقتراح ـمـن المكـت سمة عاد ل يمكن تنقيَح هذا النظَام الداخلي إل في جلسة عا
الجامعي أوأ ثلث أعضاء الجامعة أوأ ثـلـث الـنـوادي وأل يحتـسـب العـضـاء أوأ الـنـوادي مجـمـدي النـشـاط وأل

النوادي قيَد التأسيَس.

 : العقوبات3  الفصل 

يترتب عن خرق أحكام النظَـام الساـسـي أوأ النظـَـام الـداخلي أوأ قـرارات هيَئـاته ذات الـصـفة العقوبـات
التاليَة مرتبة من الخف إلى الشأد :

النذار•

التوبيَخ•

تجميَد النشاط•

الرفت•

وأتسلط هذه العقوبات حـسـب خـطـورة الـخـرق المرتـكـب وأتـكـرار الخروأـقـات وأذـلـك بـقـرار ـمـن المكـتـب
سكـن العضـو المعنـي مـن الـدفاع عـن الجامعي باقتراح منه أوأ من النادي الذي يتبعه العضـو المعنـي، وأيم
نفسه بالشأكال المناسبة وأل يمكن له المشاركة في التصويت عـلـى الـقـتراح أوأ الـقـرار، وأيمـكـن للعـضـو

سية أوأ خارقة للعادة مواليَة للعقوبة. سمة عاد المسلط عليَه العقوبة الطعن فيَها أمام أوأل جلسة عا

الباب الثاني : الجلسة العامة للجامعة



 :4  الفصل 

سرة في كل ثلثا سنوات بدعوة من المكتب الجامعي الذي يدعو لها عبر تنعقد الجلسة العامة العادية م
وأسائل العلم أوأ البريد العادي أوأ اللكتروأني أوأ غيَرها من الوسائل.

 :5  الفصل 

سمة من : تتركب الجلسة العا

أعضاء المكتب الجامعي•

مندوأب عن كل ناد تفوضه هيَئة النادي•

سمة كملحظ على أن ل وأيمكن للمكتب الجامعي دعوة من يراه صالحا من الشأخاص لحضور الجلسة العا
يشارك في التصويت أوأ النتخاب.

 :6  الفصل 

سـلـون تـسـيَيَرها وأتحرـيـر محـضـر ـفـي سمة في بداية أشأغالها رئيَسا وأمـسـاعدين إثنيـَـن يتو تنتخب الجلسة العا
مداوألتها.

سلى سمة قبل التصريح بنتائج إنتخاب المكـتـب الـجـامعي الجدـيـد، يـتـو وأفي صورة إنقطاع أشأغال الجلسة العا
سلي تسيَيَر الجامعة على أن يدعو لجلسة عامة في أجل أقصاه شأهرين لســتكمال المكتب الجامعي المتخ

سمة المنقطعة. أشأغال الجلسة العا

 :7  الفصل 

علوأة عن الجلسة العامة العادية يمكن عقد جلسـة عاـمـة خارقـة للعـادة حسـب مـا يـنـص عليَـه النظَـام
سية، سمة العاد الساسي وأتكون تركيَبتها وأسيَر أشأغالها في ما عدى ذلك مماثل للحكام الخاصة بالجلسة العا
سيَة. وأل تشارك النوادي قيَد التأسيَس أوأ المجمدة في الدعوة لعقد جلسة وأتكتسي قراراتها الصبغة اللزام

سمة خارقة للعادة. عا

 :8  الفصل 

ـه ـادرة مـن سمة الخارقة للعادة، يمكن للمكتب الجامعي بمـب سية وأالجلسة العا سمة العاد علوأة على الجلسة العا
سية ـمـتى دـعـت الحاـجـة ـلـذلك سمة إخبار أوأ بطلب من ثلث أعضاء الجامعة أوأ ثلث نواديها الدعوة لجلسة عا

سيَة. وأل تكتسي أشأغالها الصبغة اللزام

الباب الثالث : المكتب الجامعي



 :9  الفصل 

ممى "المكتب الجامعي" تنتـخـب ـمـن الجلـسـة العاـمـة العادـيـة لـمـدة تتولى تسيَيَر الجامعة هيَئة مديرة تس
ثلثا سنوات أوأ من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررت وأضع حد للمدة النيَابيَة للمكـتـب الـجـامعي

وأذلك للمدة المتبقيَة قبل انعقاد الجلسة العامة العادية في موعدها.

 :10  الفصل 

يحق الترشأح لعضوية المكتب الجامعي لكل عضو تتوفر فيَه الشروأط التاليَة:

أن يكون بلغ العشرين سنة يوم انتخاب المكتب الجامعي•

أن يكون قد تحمل مسؤوأليَة عضوية هيَئة أحد النوادي لسنتيَن على القل•

مدم الترشأـح لرئيَـس الجلسـة العامـة إمـا حضـوريا أوأ بتفـويض يفتح باب الترشأح أثناء الجلسة العامة وأيقـ
كتابي معرفا بالمضاء.

 :11  الفصل 

يشرفا رئيَس الجلسة العامة وأمساعداه على انتخاب المكتب الجامعي وألهم أن يكلفوا أشأخاصا من بيَـن
الحضور بمهام محددة وأذلك تحت مسؤوأليَتهم.

يتم انتخاب أعضاء المكتب الجامعي بالقتراع على الفراد وأل يجوز القتراع على القائمات.

يكون القتراع شأخصيَا وأسريا وأل يمكن التصويت بالتفويض.

يصرح بفوز الحاصليَن على أكبر عدد من الـصـوات وأعـنـد التـسـاوأي يـفـوز ـمـن ـلـه القدميـَـة ـفـي عـضـوية
الجامعة ثم بالقرعة بيَن المتساوأين. وأل يمكن الجمع بيَـن عـضـوية المكـتـب الجـامعي وأعـضـوية هيَئـة ـنـاد

منتخبة.

 :12  الفصل 

ستوافق وأإن سزع أعضاء الهيَئة المديرة في ما بيَنهم المسؤوأليَات المنصوص عليَها بالنظَام الساسي بال يو
تعذر فبالنتخاب.

سزعون فيَما بيَنهم المهام الثقافيَة التاليَة: كما يو

عضو مكلف بالعلقات الخارجيَة•

عضو مكلف بنوادي الطأفال•

عضو مكلف بالتكوين وأالتربصات•

عضو مكلف بالنشر وأالعلم•

عضو مكلف بالبرمجة وأالدارة•

عضو مكلف بمتابعة نشاط النوادي•



 :13  الفصل 

 غيَابات متتاليَة عن الجتماع الدوأري للمكتب الجامعي دوأن عذر شأرعي يـعـرض نفـسـه3كل عضو يتغيَب 
للقالة من مهامه بقرار من المكتب الجامعي ل يشارك فـي التصـويت عليَـه. وأيمكـن للمكتـب الجـامعي

الكتفاء بتسليَط عقوبة أدنى درجة.

 :14  الفصل 

يحجر على كل عضو في المكتب الجـامعي اسـتعمال ممتلكـات الجامعـة وأتجهيَزاتهـا فـي غيَـر الغـراض
المعدة لها إل بترخيَص من المكتب الجامعي.

 :15  الفصل 

ـه مع مراعات أحكام النظَام الساسي، إذا تجاوأزت الشغورات في المكتب الجامعي العضوين، ينبغي عليـَ
الدعوة لجلسة عامة انتخابيَة لسد الشغورات في أجل أقصاه ثلثة أشأهر من تاريخ آخر شأغور.

الباب الرابع: نادي السيَنما

 :16  الفصل 

مص هذه النوادي بالكهول أوأ ممى "نوادي السيَنما" وأيمكن أن تخت تبعث الجامعة فروأعا داخل الجمهورية تس
مي من الحيَاء أوأ بفئة اجتماعيَـة معيَنـة. وأل تتمتـع هـذه النـوادي مشباب أوأ الطلبة أوأ التلميَذ أوأ بسكان ح ال

بالشخصيَة القانونيَة وأل بالستقلل المالي.

يمكن للمكتب الجامعي بعث نواد متنقلة أوأ غيَر قارة أوأ خصوصيَة ل يمكن ـمـن حيـَـث طأبيَـعـة نـشـاطأها أوأ
روأادها أن تخضع لحكام النوادي العادية، وأتعمل تحت إشأرافه وأمسؤوأليَته وأيـتـولى تـسـيَيَرها إمـا مباشـأـرة

موضيَن منه. عبر أحد أعضائه وأإما عبر مف

 :17  الفصل 

تتولى تسيَيَر النادي هيَئة تسمى "هيَئة النادي" وأتتكون من عدد فردي من العضاء ل يقل عن وأل يتجــاوأز
ينتخبون خلل الجلسة العامة للنادي.

سنادي18  الفصل  سمة لل  : الجلسة العا

تنعقد الجلسة العامة للنادي سنويا بالعضاء المنخرطأيَن في النادي المعني بدعوة قبل عـشـر يوـمـا عـلـى
القل من المكتب الجامعي بالتشاوأر مع الهيَئة المعنيـَـة وأبرئاـسـة أـحـد أعـضـاء المكـتـب الـجـامعي أوأ ـمـن



يفوضه لذلك.

تناقش الجلسة العامة وأتصادق علـى التقريرـيـن الدـبـي وأالـمـالي لهيَئـة النـادي المتخليَـة وأتنتخـب الهيَئـة
الجديدة بعد تحديد عدد أعضائها.

يمكن أن يدعى للمشاركة في الجلسة العامة ملحظَون من غيَر العضاء المنخرطأيَن في النادي على أن
ل يشاركوا في التصويت أوأ النتخاب.

 :19  الفصل 

يحق الترشأح لعضوية هيَئة النادي لكل عضو تتوفر فيَه الشروأط التاليَة:

أن يكون بلغ الثمانيَة عشر سنة يوم انتخاب هيَئة النادي.•

أن يكون منخرطأا بالنادي للسنة التي تنعقد فيَها النتخابات وأالسنة التي تسبقها ما لم يكن النادي•
قيَد التأسيَس.

مدم الترشأـح لرئيَـس الجلسـة العامـة إمـا حضـوريا أوأ بتفـويض يفتح باب الترشأح أثناء الجلسة العامة وأيقـ
كتابي معرفا بالمضاء.

 :20  الفصل 

يشرفا رئيَس الجلسة العامة على انتخاب هيَئة النادي بمساعدة مكتب تعيَنه الجلسة العامة.

يتم النتخاب بالقتراع على الفراد وأل يجوز القتراع على القائمات.

يكون القتراع شأخصيَا وأسريا وأل يمكن التصويت بالتفويض.

يصرح بفوز الحاصليَن على أكبر عدد من الـصـوات وأعـنـد التـسـاوأي يـفـوز ـمـن ـلـه القدميـَـة ـفـي عـضـوية
النادي ثم في عضوية الجامعة ثم بالقرعة بيَن المتساوأين. وأل يمكن الجمع بيَن عضوية هيَئة ناد وأعـضـوية

المكتب الجامعي.

 :21  الفصل 

يوزع أعضاء هيَئة النادي في ما بيَنهم بالتوافق وأإن تعذر فبالنتخاب المسؤوأليَات التاليَة:

رئيَس النادي•

كاتب عام النادي•

أميَن مال النادي•

أعضاء•

كما يوزعون فيَما بيَنهم المهام الثقافيَة المناسبة لنشاط النادي.

 :22  الفصل 

تجتمع هيَئة النادي مرة في الشهر على القل وأكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيَسها أوأ اثنيَن من



أعضائها وأل يكتمل النصاب إل بمشاركة نصف العضاء على القل، وأيمكن للمنخرطأيَن بالنادي حضور
الجتماعات دوأن المشاركة في التصويت ما لم تقرر الهيَئة عقد اجتماع مغلق.

 غيَابات متتاليَة عن الجتماع الدوأري لهيَئة النادي دوأن عذر شأرعي يعرض نفسه3كل عضو يتغيَب 
للقالة من مهامه بقرار من الهيَئة ل يشارك في التصويت عليَه وأعند تساوأي الصوات يكون صوت

رئيَس النادي مرجحا. وأيمكن لهيَئة النادي الكتفاء بتسليَط عقوبة أدنى درجة. وأيمكن للعضو المعني
الطعن في القرار أمام المكتب الجامعي.

يمكن للمكتب الجامعي اتخاذ قرار بتجميَد النادي الذي ل تجتمع هيَئته لثلثة اجتماعات متتاليَة دوأن عذر
شأرعي.

 :23  الفصل 

يحجر على كل عضو في النادي استعمال الممتلكات وأالتجهيَزات الموضوعة علـى ذـمـة النـادي فـي غيَـر
الغراض المعدة لها إل بترخيَص من هيَئة النادي.

 :24  الفصل 

إذا تجاوأزت الشغورات في هيَئة النادي النصف، ينبغي الدعوة لجلسة عامة استثنائيَة انتخابيَة لسد
الشغورات لبقيَة المدة النيَابيَة في أجل أقصاه ثلثة أشأهر من تاريخ آخر شأغور تنطبق عليَها في ما عدى

ذلك الحكام وأشأروأط الترشأح وأالنتخاب المتعلقة بالجلسة العامة العادية.

 :25  الفصل 

على هيَئة النادي أن تمسك:

سجل تدوأن فيَه محاضر الجتماعات.•

سجل بالمنخرطأيَن في النادي وأوأضعيَتهم الماليَة وأالتأديبيَة.•

سجل لجرد الممتلكات وأالتجهيَزات الموضوعة على ذمة النادي وأغيَرها من وأسائل النشاط.•

سجل الماليَة الذي تدوأن به المداخيَل وأالمصاريف بالتفصيَل.•

وأعلى هيَئة النادي ان تمكن المكتب الجامعي من الطألع على هذه الـسـجلت وأمراقبتـهـا وأأن ترـفـع إليـَـه
نسخا أوأ تقارير عنها كلما طألب ذلك، كما عليَها أن ترفع إليَه تقريرا ماليَا شأهريا.

مدم وأتناقش كل فيَلم يتم عرضه وأأن تمل وأترفع للمكتب الجامعي بطاقة الـعـرض وأعلى هيَئة النادي أن تق
وأجوبيَا وأنماذج من الوثائق الموزعة أثناءه إن وأجدت.

وأعلى هيَئة النادي أن تعلم منخرطأيَه بالمناشأيَر الصادرة عن المكتب الجامعي ـسـواء بتعليَقـهـا ـفـي قاـعـة
العرض أوأ بمقر النادي أوأ بقراءتها عليَهم قبل العرض وألها أن تـسـتعمل علوأة ـعـن ذـلـك وأـسـائل إـضـافيَة



لعلمهم.

 :26  الفصل 

يسدد كل ناد للمكتب الجامعي معلوم اشأتراك سنوي في الجامعة تحدد الجلسة العامة للجامعة مقداره.

 :27  الفصل 

تتكون مداخيَل النادي من:

% من ثمنها مسبقا.20- تذاكرالعروأض: يقتني النادي التذاكر من المكتب الجامعي بعد دفع 

- بطاقات النخراط: يقتني النادي بطاقات النخراط من المكتب الجامعي بعد دفع كامل ثمنها مسبقا.

- الهبات وأالمنح المسندة للنادي وأالمصادق عليَها من طأرفا المكتب الجامعي.

مخص لها طأبقا للقوانيَن الجاري بها العمل. - المداخيَل الحاصلة من المهرجانات وأالتظَاهرات المر

منسبة للنادي بما تبقى من مداخيَله بـعـد تـسـديد معـلـوم الشـأـتراك الـسـنوي ـفـي مرفا بال تحدد ميَزانيَة التص
الجامعة.

يتحمل رئيَس النادي وأأميَن ماله مسؤوأليَة التصرفا ـفـي ماليـَـة الـنـادي تـحـت ـسـلطة هيَئـتـه وأيمـكـن لهـمـا
بموافقة هيَئة النادي وأبإذن وأتفويض من المكتب الجامعي فتح حساب بنكي أوأ برـيـدي ـتـودع ـبـه الـمـوال

العائدة للنادي.

 :28  الفصل 

تعتبر الممتلكات وأالتجهيَزات التابعة للنادي ملكا للجامعة موضوعة على ذمة النادي حتى وألو اقتناها مــن
ميَزانيَته وأتتحمل هيَئته مسؤوأليَة الحفـاظ عليَهـا وأتسـليَمها للمكتـب الجـامعي فـي صـورة تجميَـد نشـاط

النادي أوأ حله.

للمكتب الجامعي في كل حيـَـن معايـنـة الممتلكـات وأالتجهيـَـزات الموضـوعة علـى ذـمـة النـادي وأالسـجل
الخاص بها.

 :29  الفصل 

في حالة عدم تسديد النادي للمستحقات الماليَة للمكتب الجامعي ل يمكن للـنـادي المعـنـي عـقـد جلـسـته
ـد ـا التمدـي ـا إـم العامة يتولى المكتب الجامعي أخذ قرار بتجميَد نشاطأه لمدة شأهرين وأيمكن له في نهايتـه

في مدة التجميَد أوأ اقتراح حل النادي.

 : تأسيَس النوادي30  الفصل 

يتولى المكتب الجامعي بـعـث الـنـوادي الجدـيـدة أوأ إـعـادة بعثـهـا بـعـد حلـهـا وأذـلـك بالتنـسـيَق ـمـع الـنـوادي



المجاوأرة إن وأجدت.

يركز المكتب الجامعي هيَـئـة وأقتيـَـة لتـسـيَيَر الـنـادي الجدـيـد تعـمـل تـحـت إشـأـرافه وأمـسـؤوأليَته المباشـأـرة
وأتتركب من ثلثة أعضاء على القل.

يتم عقد الجلسة العامة التأسيَسيَة للنادي الجديد بعد بيَع عدد من النخراطأات وأإقامة عدد ـمـن الـعـروأض
 أشـأـهر يـقـرر المكـتـب الـجـامعي ـفـي نـهـايته إـمـا6تحدده الجلسة العامة للجامعة وأذلك في أـجـل أقـصـاه 

التمديد للهيَئة الوقتيَة للنادي أوأ تغيَيَرها.

يعتبر النادي قبل عقد جلسته العامة التأسيَسيَة ناديا قيَد التأسيَس وأل يتمتع بحق التصويت في الجلسات
العامة للجامعة التي يحضرها بصفة ملحظ.

سل النوادي31  الفصل   : ح

ميَة ـحـل ـنـاد معيـَـن وأ ينـجـر ـعـن ذـلـك للجلسة العامة العادية أوأ الخارـقـة للـعـادة للجامـعـة وأـحـدهما ـصـلوح
استرجاع الممتلكات وأ التجهيَزات وأالموال الموضـوعة علـى ذمـة النـادي وأسـجلته وأوأثـائقه مـن طأـرفا

المكتب الجامعي باعتبارها ملكا للجامعة.

ممة الخارقة للعادة مصادق عليَه في الجلسة العا
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